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^ THOOEEXIEX THX PB OOMHPOT 1091 
poupf rapa uum ΣΤ CN: 

Πρ τοῦ Πατρόκλου σώματος χρατερὰ συνίσταταν μάχη, xxO ̂  ἣν καὶ Εὔφορβος ἀναιρεῖται ὑπὸ Me- 
νελάου , ἽἜχτωρ δὲ τὴν ἡχιλλέως ἐνδύεται πανοπλίαν xoi ἀνϑίσταται τοῖς “Ἕλλησιν. οἱ δὲ περὶ Μενέλαον 

᾿Δντίλοχον διαπέμπονται πρὸς Apa , τὸν Πατρόχλου ϑάνατον ἀγγέλλοντα. ὑποδύντες δὲ καὶ ἀρά- 
μενοι τὸ σῶμα τοῖς ὥμοις φέρουσιν" οἱ δὲ ἄραντες προμαχοῦσι xo ἀπείργουσι τοὺς πολεμίους. 

ΤΊΣ ΌΣΟΙ Η S ZTOY"'"TDAYJITIAEA. : 30 

“Ὅτι ἀριστεία Μενελάου λέγεταν ὴ TOU Q0) ῥαψῳδία κατὰ τὸ πεζόν. ὴ δὲ ἡρωὶς ἐπιγραφὴ αὕτη" 
ῥῶ, Δαναοὶ Τρῶές τε νέκυν πέρι χεῖρας ἔμεσγον. “Ὁμοιοσχήμων δὲ τῇ 5i καὶ ἡ ἐνταῦϑα (Vers. 1.) ἀρχῇ, 

10 ἐκεῖ μὲν γὰρ εἶπε" Νέστορα δ᾽ οὐκ ἔλαϑεν ἰαχή. ἐνταῦϑα, δὲ φησίν" οὐδ᾽ ἔλαϑ'᾽ "Arofos viov, ἀρηΐφιλον 
Μενέλαον; Πάτροκλος Τρώεσσι δαμεὶς ἕν δηιοτῆτι. ἐν οἷς ἔστιν ἰδεῖν ὡς οὐ μεϑήμων o “Μενέλαος οὐδὲ2ο 

μαλϑακὸς ἐ ἐν τοῖς καιρίοις. διὸ χαὶ δεινοπαϑήσας ἀμφὶ αὐτῷ βαῖνεν ἑ ὡς τις περὺ πόρτακι μήτηρ, πρω- 

τοτόχος, κινυρὴ; οὐ πρὶν εἰδυῖα τόύκοιο. καὶ | ἀναϑερμανϑεὶς εἰς ἀνδρίαν ἀναιρεῖ τὸν Δάρδανον ἘΕὔφορ- 
βον; “Πολυδάμαντος ἀδελφὸν, ὃς πρῶτος τῷ Πατρόκλῳ βέλος; ὡς προεγράφη ; ἐφῆκε: περὶ Πατρόκλῳ 

δὲ βαίνει πρὸ τῶν ἄλλων οὐ μόνον ὡς enm quiam. éxelyov τοιοῦτος ὧν καὶ αὐτὸς, ἀλλὰ xc ἐπειδὺ 

χάριν τῆς αὐτοῦ κεῖται τιμῆς ἐχεῖνος, ὡς xci αὐτὸς ἐ *gsi προϊὼν, ἔτι δὲ καὶ διότι κατὼ τον τῆς Ὅμηρυ- ὅ 3o 

zuo 4ϑηνᾶς λόγον τῷ Μενελάῳ κατηφείη καὶ ὄνειδος ἔσσεται, ἐὰν ὁ τοῦ “Πατρόκλου ὑβρισϑ είη γεκρός. 

Σημείωσαι, δὲ ὅτε καὶ ἐνταῦϑα. (Vers. 4.) περιβαίνειν χαὶ ἀμφιβαίνειν τὸ σχέπειν καὶ βοηϑεῖν xeu pp 
τινί" καὶ ὅτι τοῦ ἀμφιβαίνειν αἰτιατικῇ συντασσομένου, oiov , ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας , δοχεῖ μὲν ἔνα 

20 ταῦϑα ἡ διάλυσις ἀλλοιοῦν τὴν σύνταξιν. φησὶ γάρ" ἀμφὶ δ᾽ ἂρ αὐτῷ βαῖνε, καὶ περὶ πόρταχι χαὶ 

περὶ Πατρόχλῳ βαῖνε. πλὴν xot δίχα τῆς διαλύσεως uer ̓ ὀλίγα φησί" Πατρόκλῳ περιβὰς τὸν ἄριστον 

ἔπεφνεν. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτε οὐ μόνον μετὰ τοῦ βαίνειν ἡ "ἀμφ χαὶ ἡ πέρι "oria συντάσσεται; ἀλλὰ 4ο 

καὶ μετὰ τοῦ ἵστασϑαι, οἷον, ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ ἑ ἑστήκει" καὶ, ἔστασαν aug Mevoiriddy xoci, ἑσταό- 

τὲς περὶ Πατρόχλῳ. Ἔτι ἱστέον καὶ ὅτι ἐν τῷ, ἀρηίφιλον Μενέλαον » 0 xol μὲτ ᾿ ὀλίγα κεῖταν ; χαὶ εἴ 
που δὲ ἀλλαχοῦ. ὁ ποιητὴς ἄνδρα “Ἕλληνα καλεῖ ἀρηίφιλον, τὸ τοῦ "Ἄρεος μυϑικχῶς δηλοῖ ἀλλοπρόσαλ- 

λον. πῶς γὰρ οὐχ ἀλλοπρόσαλλος 0 μὴ μόνον Τρῶας ἀλλὰ Ἕλληνας φιλῶν; “Ὅρα δὲ χαὶ ὅτι οὐ βιαίῳ 

τινὶ ζῴῳ τὸν "Μενέλαον εἴκασεν, ἀλλὰ συμπαϑεῖ, πρὸς τὸν ἐνεστῶτα τοῦτο ποιήσας χαιρον , ἐν ᾧ οἱ- 
χτίσασϑαι μόνον ἔδει, μή πω κρατερᾶς μάχης ἀρτυνϑιείσης. διὸ οὔτε ταύρῳ παραβάλλει αὗτον, ̓ οὐδὲ 

μὴν ὑπὸ 5906. πολεμουμένῃ βοὶ, πρωτοτόκῳ δὲ καὶ διὰ τοῦτο VI, 0 ἐστιν οἰκτροφόνῳ; διὰ τὸ 
ὅ0 πολὺ τῆς στοργῆς. αἱ γὰρ, τοιαῦται συμπαϑέστερον τοῖς μοσχαρίοιρ ἀμφιβαίνουσι. τὸν μέντοι avra 

ἐν τοῖς ἑξῆς λέοντι παρεικάσει τῶν τέχνων ὑπερμαχομένῳ. καὶ αὑτὸν δὲ τοῦτον τὸν Μενέλαον ̓ μὲτ ᾿ ὀλίγα 
λέοντι RapgoBaAs, é ὅτε TOV Εὔφορβον ἀναιρεῖ ἀμφὶ τῷ Πατρόκλῳ βαίνων. ὅτι δὲ πρᾷος o “Μενέλαος, 

1122δῆλον, ὅ 0g ye καὶ τοῖς ἐχϑροῖς ἢ ἦν συμσπαύλής. τὸν γοῦν Ἄδραστον ἐν τοῖς πρὸ τούτων ξωγρήσας περιεσώ- 

σατο ἂν, «ἢ μὴ ὃ ἀδελφὸς βασιλεὺς ἐκώλυσεν. ὡς δὲ χαὶ "σπουδαῖος ἐστὶν ἐν χαιρῷ; ἐδήλωσε xai ἐν 50 
μονομαχίᾳ ἐκείνῃ» ày 7 ὃ ἀδελφὸς αὐτὸν ἐπέσχε; καὶ προεξαναστὰς δὲ τοῦ ἀδελφοῦ ἐν τῇ γυχτεγερσίᾳ, 
ΟΟΜΜΕΝΤ, IN Irrap. Tow, IV. 
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ἤτοι στῆναι ὃ δὴ πάσχει ὁ ἐμπαγεὶς εἰς ἰλὺν, ἐν ü οὐχ ἔστιν ὑπόστασις. (Vers. 27.) Ἔν δὲ τῷ,, οὐδέ 

ἑ φημὶ ποσὶν οἰχείοις ἐλϑόντα εὐφράναι τοὺς ἑαυτοῦ, σημείωσαι ὡς ἡϑιχῶς μὲν ἐῤῥέϑη τὸ φημὶ zc 

ὁμοιότητα TOU δοχώ χαὺ οἶμαν χαὶ τῶν τοιούτων; οὐ κεῖται δὲ ἐνδοιαστικῶς ἀλλ᾽ ἀξιωματικῶς ὡς ἐπὶ 

ὁμολογουμένῳ πράγματι. ἔχει δέ τι 4o μυκτῆρος, εἴ περ 0 uiv ' Ὑπερήνωρ ψευδὼώς € ἔφατο τὸ ὑπ᾽ avrovii24 

ῥηϑὲν. , Μενέλαος δὲ, ὃ νῦν λέγει, ἀληϑῶς λέγει. To δὲ ̓  οὐ ποσὶν ἰδίοις κιόντα ; ἀστείως ἐρῥέϑη διὰ 

τὸ ὑπ ' ἀλλοτρίοις τοῦτο ποιεῖν τοὺς γεκροῦς. φησὶ γοῦν ὃ Γλαῦκος ΠΣ ὀλίγα ὡς, εἴ περ προτὶ ἄστυ 

μέγα ἔλϑοι τεϑνεὼς ὁ Πάτροκλος, γενήσεταν τά" ἔλθοι δὲ ἂν πάντως εἰς Τροίαν ὃ “Πάτροκλος οὐ πό- 

δεσσιν οἷσιν, ἀλλὰ τοῖς τῶν φερόντων. ( Vers. 29.) Ὅτι ἀπειλητικὸν τὸ; καὶ σὸν ἐγὼ λύσω μένος, εἴ κέ 

pem. ἄντα στηης ̓  ἀντὶ τοῦ εἶ περ ἀντισταίης pot. (Vers. 30.) Ὁ δὲ ἐχφοβεῖν ἐθέλων τὸν ἀνϑιστάμενον 

ἐρεῖ ἄν" ἀλλά σ᾽ ἔγωγ᾽ ἀναχωρήσαντα κελεύω εἰς πληϑυνὶ ἱέναι: μήδ᾽ ἀντίος ἵστασ᾽ ἐμεῖο, πρίν τι χαχὸν 10 

20 παϑέειν" ῥεχϑὲν δέ τε vimos £o. τοῦτο δὲ παρὰ Μενελάου ῥηϑὲν γνωμεχόν ἔστι, συντόμως φρα- 

σϑὲν, ὡς χαὶ πρὸ αὐτοῦ TO, OU καλὸν ὑπέρβιον εὐχετάασϑαι ; de ἂν χαὶ αὐτὸ dividi εὐμνημόνευτον 
ἢ τῷ εὐπεριγράπτῳ τῆς ἀπαγγελίας, ὁποῖα χαὶ τὰ τῶν ἑπτὰ σοφῶν ἀπομνημονεύματα. "Oz, δὲ οὐχ ἐπαι- 

νετέος ὃ μετὰ τὸ ῥεχϑηναί TL νοήσας δηλοῖ καὶ ὃ Eno εὑς χαὶ ὁ τῆς παροιμίας ἁλιεύς. ᾿Ιστέον δὲ ὡς, 

εἰ “μέν τις εἴπον ὅτι τὸ πρᾶγμα TO ῥεχϑὲν. ὁ νήπιος ἔγνω, ἀσολοίχως ἐῤῥέϑη" εἰ δὲ καϑάπερ τὸ ἐξὸν χαὶ 

τὸ δόξαν καὶ τὸ δεῆσαν; οὕτω δὴ) χαὶ τὸ ῥεχϑὲν ἀντὶ πλαγιασμοῦ γοηϑείη, ἵνα ἧ; δεχϑέντος δέ τε 
γήπιος ἔγνω, χρξίττων 7 φράσις, σολοικοφανὴς οὖσα, xai ᾿Δ4ττιχωτέρα καὶ οἰχεία προσώπῳ ἀγωνιῶντι καὶ 

σχεδιάξοντι. ἐχ δὲ τοῦ; Qc Ov δέ τε νήπιος ἔγνω; ἔοικε ληφϑῆναι καὶ τὸ , ἔγνωκα, δ᾽ ἡ τάλαινα συμ- 
φορᾶς ὕπο. (Vers. 31.) To δὲ, ἐς πληϑὺν ivat , οὐκ ἀνόμοιόν ἐστι πρὸς τὸ, εἷς ἔϑνος ἑτάρων χά- 
ξεσϑαι. λέγει δὲ πληϑὺν. τον κοινὸν λαὸν πρὸς διαστολὴν τῶν ἀριστέων χαὶ προμάχων. αὐτοὶ γὰρ λογά- 20 

δὲς ὄντες ἐν ὀλίγῳ μετροῦνται; οὐχ ὄντες ἀρυϑιμος ἄλλως, εἴποι ὧν 0 κωμιχός ̓  ἐν ̓ ἀριϑμῷ μέντοι ὄντες. 
Τὸ δὲ, μηδ᾽ ἀντίος ἵστασ᾽ ἐμεῖο, καινότερον ἐσχημάτισταν ὡς ἀπὸ ἄλλης ἀρχῆς. ἣν yao TO ὀρϑὸν, μηδ᾽ 

ὅο ἀντίον ἵστασϑαι 2 ἐμοῦ. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ ἀντίον “ἵστασθαι ἄντα στῆναι ἀνωτέρω ἕφρή; ἀλλαχοῦ δὲ ἀντίον 

ἐλϑεῖν, οἷς ἐναντίον ἐστὶ τὸ ἀναχωρῆσαι. ( Vers. 6 4.) " "Ort τὸ, yvy uiv δὴ; Μενέλαε, 7 μάλα τίσεις 
γνωτὸν ἐμὸν, ον ἔπεφνες, οὐ σαφῶς ἐφράσϑη. ἐχρὴν γὰρ εἰπεῖν , OUZ ὅτι vov τίσεις τὸν ἀδελφὸν, 
ἀλλὰ τὴν ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ μου ποινὴν. αἴτιον δ᾽ ὅτι ἀγωνιῶν ὁ Εὔφορβος οὐ χρατεῖ τῆς φράσεως. 
ἴσως δὲ καὶ ἀστείως εἶπεν ὅτι σὺ ovrog πεσὼν ἀποτίσεις μοι οὕτω τὸν ἀδελφόν. ( Vers. 38.) “Ὅτι πε- 

4o ριπαϑὲς xe οἰχτον ἔχον v0 , γνωτὸν ἐμὸν ἔπερνες » χήρωσας δὲ γυναι μυχῷ ϑαλάμοιο »Έο(6. “ἀρητὸν 
δὲ τοκεῦσι γόον χαὶ πένϑος ἔϑηκας. Εὐφόρβου δὲ λόγοι ταῦτα; ὃς ANE πρὸς Μενέλαον χαὶ ὅτι 5 κέ 
σφιν ̓ Ξ ἤγουν ὄντως αὐτοῖς τοῖς δειλοῖσι, γόου κατάπαυμα γενοίμην, eU κὲν ἐγὼ κεφαλήν τε τεὴν χαὶ 30 

τεύχε ἐνείχας ἐν χερσὶν αὐτοῖς βάλω, τουτέστι ϑήσω. πολλαχοῦ δὲ οὕτως ἡ λέξις αὕτη γοεῖται. βαρβαρι- 
κὸν δὲ καὶ ϑρασὺ τὸ τοῦ Εὐφόρβου ἦϑος οὕτω ῥᾳδίως ϑαρῥοῦντος παραμυϑήσασϑαι τοὺς αὐτοῦ, ὡς 

αὐτὸς ἐξέϑετο. ( Vers. 36.) ὁ Ὅρα δὲ τὸ, χήρωσας γυναῖκα; ἐνταῦυϑα χυριολεχτηϑὲν, ἐξ οὗ χαὶ χήρα ἡ 
τοιαύτη. ἐν γὰρ τῷ, χήρωσεν ἀγυιὰς , μεταφορικῶς ῇ λέξις χεῖται. Ὅτι δὲ τοῦ χήρα κοινῶς χαὶ χήρη 
᾿Ιωνικῶς προῦπέστιν ἀρσενιχὸν ὁ χῆρος; ἅπὸ τῶν παλαιῶν ἔγνωσται. Ὅρα δὲ χαὶ ὅτι ἐν τῷ ἐχήρωσας 

λείπε: κοινότερον τὸ ἀνδρὸς; σιγηϑὲν διὰ τὸ πάνυ δῆλον. οὕτω δὲ χαὶ ἐν τῷ, χήρωσεν ἀγυιὰς. λείπει 
5o TO ἀνδρῶν ἢ ἢ πολιτῶν i ἢ τοιοῦτον τι. πολλαὶ δὲ xal "ἄλλαι τοιαῦται ἐλλείψεις. “Σοφοκλῆς οὖν ἐν τῷ; 

πρὸς τὸν ovo ὁ φϑόνος ὃ ἕρπει, παρῆχε τὸ ἀγαϑὸν ὡς φανερόν. πάντως γὰρ ὁ ἔχων ἀγαϑόν. τι φϑο- 
νεῖται. τοιοῦτον καὶ TO, μεταβολὴ πάντων ἡδύ. δῆλον γὰρ ὡς γλυχυ ἔστιν ἢ μεταβολὴ οὐχ ̓ ἁπλῶς, 

ἀλλ᾽ ἡ τῶν χαχῶν. Τὸ δὲ, ἐν μυχῷ ϑαλάμοιο, νεόνυμφον γυναῖχα δηλοῖ, ἔτι δὲ καὶ σώφρονα, j Tig ÁO 
διὰ σωφροσύγην τοῦ ϑαλάμου ἐστὶν ἀπρόϊτος. Ἔν δὲ τῷ, ϑαλάμοιο νέοιο , δύναται τὸ νέοιο καὶ ὑπερ- 
βατῶς χεῖσϑαι. ἵνα λέγῃ 0 ὅτι ἐχήρωσας γυναῖχα véov GMácbe ἐκ δὲ τούτου καὶ οἱ χηρωσταὶ, ὡς προδε- 
δήλωται. χαὶ ἔχεν ἐντελῶς οὕτω τὸ νόημα. ἄλλως γὰρ ἐλλιπῶς ὡς ἐρῥέϑη πέρρασται. ( Vers. 57.) To δὲ 

ἀρητὸς ἐπίϑετον μὲν ὃν ὀξύνεται κατὰ ἀναλογίαν ̓  χύριον δὲ τυγχάνον προπαροξύνεται » ὡς δηλοῖ ἐν τοῖς 
ἑξῆς τὸ, “Χρομίος καὶ "Agnrog ϑεοειδὴς , ἐξ οὗ κατὰ παριονυμίων καὶ ἡ ““ρήτη γίνεται. ἐχεῖϑεν δὲ καὶ 
ὁ παρὰ τοῖς ὕστερον" ἄρατος καὶ τὸ σύνϑετον ὁ Δημάρατος καὶ ὕσα κατ᾽ αὐτό. πολλῶ» δὲ ὄντων; ἅ περ 
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διαφόρως τονοῦνταν πρὸς διάφορον σημασίαν χατὰ τὸ ἀρητὸς καὶ "Aorros , μνηστέον &y αὐτοῖς χαὶ τοῦ 
μαλαχὸς, ὀξυτόνου ἐπιϑετιχοῦ καὶ τοῦ Mokaxoe προπαροξυτόνου χυρίου. ἱστορικὸς δὲ ἦν ἐκεῖνος, ὡς 

ἱστορεῖ ὁ δειπνοσοφιστής. ὅτι δὲ τὸ ep *rov πένϑος ἄῤῥητόν τινες γράφουσι, δὴλ ον" xc ὡς οὐκ εὐα- 60. 
1125ρεστοῦνται οἱ παλαιοὶ τῃ τοιαύτῃ γραφῇ. πάντως δὲ παῖς μὲν ἀρητὸς 0 εὐχταῖος. γόος δὲ ἄρητος ὁ ἀπεὺυ- 

χταῖος καὶ ὡς εἰπεῖν ἐπάρατος. μέση γὰρ λέξις ἡ ἀρὰ καὶ τὸ ἀρᾶσϑαι, ἀφ᾽ ὧν τὰ τοιαῦτα γίνονται. 
( Vers. 38.) Tov δὲ, ἢ χέ σφιν δειλοῖσιν, ἤ ἤγουν δειλαίοις καὶ τοῦ, εἴ χὲν ἐγὼ κεφαλὴν xci ἑξῆς, 
ὁμοία ἡ γραφὴ πρὸς τὸ, ἔδδεισαν ϑεοὶ, οὐδέ τ᾽ ἔδησαν. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον ἢ κε βεβαιωτιχῶς κεῖται διὰ 
τοῦ x τὸ δὲ δεύτερον δισταχτεκῶς αντὶ τοῦ ἐάν. ἔχουσι δέ τι καὶ κάλλους κείμενα ἐπαναφορικχῶς ἐν 
χκαταρχαῖς στίχων. (Vers. 40.) ᾿Ιστέον δ᾽ ἐν τούτοις καὶ ὅτι Φρόνϑτις κύριον χεῖταν uiv xoi ἐν Οδυσσείς,1094 

10 κεῖται δὲ καὶ ἐνταῦϑα. ἔστι δ᾽ ἐκεῖ μὲν ἀρσενικὸν ὄνομα χυβερνήτου, ἐνταῦϑα δὲ ϑηλυχὸν, γυνὴ Πανϑου; 
μήτηρ Εὐφόρβου. φησὶ γάρ" Πάνϑῳ ἐν χείρεσσι βάλω, ὡς ἐῤῥέϑη, χαὶ Φρόντιδι δίῃ. βαρύνεται δὲ 

Φρόντις κανόνι τοιούτῳ. τὰ εἰς Tig δισύλλαβα, μὴ ὄντα ἐπιϑετικὼ; παραληγόμενα τῷ ὃ, ἢ μόνῳ ἢ 
σὺν ἑτέρῳ; ὀξύνεται. “προιτὶς χοιτὶς, φροντίς. τὸ Φρόντις ὡς χύριον βαρύνεται πρὸς διαστολήν. τὸ 

πόρτις οὐ μάχεται. εὕρηται γὰρ χαὶ τος TOU T πόρις. ( Vers. 41.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὡς . εἶ χαὶ ἀηδές τι 
σέσηρε τὸ Φρόντιδι δίῃ διὰ τὰ συχνὰ ἴ, ὅμως οὐ κατὰ τὸ "Tot δίῃ. ( Vers. 42.) Ὅτι ὁ ἐγχειρῶν ἤδη 
πολέμῳ ἢ ὅλως ἔργῳ τινὶ ἐναγωνίῳ καλῶς ἐρεῖ TO, οὐχέτι δηρὸν. ἀπείρητος πόνος ἔσται, οὐδέ T ἀδή- 

θιτος, οὔτ ' ἀλκῆς οὔτε φόβοιο. ποιητικῶν δὲ λέξεων παρίσωσις τὸ, ἀπείρητος καὶ ἀδήριτος. za) ὑπερ- 

᾿ βατὸν δὲ 3 σύνταξις. λέγει yap | ὡς οὐκ ἀπείρατος ἔσται ἀλκῆς χαὶ φόβου. περιττὴ δὲ “Ἱττικῶς 7 ἄρνησις 
ἕν τῷ; οὔτ᾽ ἀλκῆς. ἤρκει yuQ ἢ πρὸ αὐτῆς. iv δὲ τῷ ἀπείρητος καὶ a, Ἰριτος λείπει ἀντωνυμία τὸ; ἐμοὶ 

20 ἢ ὑπ᾽ ἐμοῦ. *( Vers. 45.) " τι φαίνεται καὶ τῷ Μενελάῳ ῇ ἀσπὶς χαλχεον ἔχειν ἐχπέταλον. ὁ γοῦν 10 

Εὔφορβος οὕτησε μὲν αὐτὸν χατ ᾿ ἀσπίδα; οὐδ᾽ ἔῤῥηξε χαλκὸν; τὸν ἐπιπολάζοντα δηλαδὴ ? ἐν τῇ ἀσπίδι, 

ἀνεγνάμφϑη. δέ οἱ αἰχμή. εἰ δὲ γράφεται, οὐδ᾽ ἔῤῥηξε χαλκὸς, φέρεταν γὰρ καὶ τοιαύτη γραφὴ, εἴη ἂν 
χαλκὸς ἡ τοῦ Εὐφόρβου αἰχμή. (Vers. 44.) 'Ὅρα δὲ καὶ ὧδε τὸ, ἀνεγνάμφϑη αἴχμλ)» ἀλλοῖον ὦ ὃν παρὰ 
τὸ, ἀναγναμφῳϑήναι, δεσμόν. ἐχεῖνο μὲν γὰρ ἀνάλυσιν δηλοῖ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ., τοῦτο δὲ σιδήρου ἀπὸ otvry- 

tOG HEP AN XOT ἀνάχαμψιν ἤγουν στροφὴν εἰς τὸ ἔμπαλιν. (Vers. 46 jj! Ὅτια ἀνύει καλόν τι ἐνταῦυϑα 20 

ὁ ἱἹενέλαος ἐπευξάμενος Διὶ “πατρὶ, ἀνυσιμώτατον γὰρ πανταχοῦ JO ̓ Ὁμήρῳ ἡ δικαία εὐχή. (Vers. 47 J) 

Ὅτι “στομάχου ϑέμεϑλα τὴν αὐτοῦ ϑέσιν λέγει στόμαχον καὶ νῦν φράζων οὐ τὸ τῆς κοιλίας στόμα 
κατὰ τοὺς ὕστερον, ἀλλὰ τὸν λεγόμενον βροόχϑον μὰ: τὰ τοῦ λαιμοῦ ἔσχατα. φησὶν οὖν ὡς κατὰ στο- 
μάχοιο ϑέμεϑλα ἔνυξεν ὁ Μενέλαος τὸν Εὐὔφοῦβον" ἐπὶ δ᾽ αὐτὸς ἔρεισε βαρείῃ χειρὶ πιϑήσας" ἄντι- 

3o χρὺ δι᾽ ἁπαλοῖο δι᾿ αὐχένος. ἤλυϑ᾽ ἀκωχή. εἰ γοῦν "μὴ ὃ βρόχϑος ἀλλ᾽, ὡς ἄν τις ἴσως οἰηϑείη y τὸ $o 
στόμα τῆς κοιλίας ἐπλήγη 0 Εὔφορβος, πῶς ἀντιχρὺ δι᾿ αὐχένος τὸ δόρυ φέρεται; : τέμνει δὲ καὶ ἐν τῇ 

γ ῥαψῳδίᾳ στομάχους ἀρνῶν 0 βασιλεὺς γηλέϊ χαλχῷ. (Vers. 48.) Ὅρα δὲ τὸ; ἔρεισε βαρείῃ χειρὺ πι- 

ϑήσας, ἀντὶ τοῦ ὦσε. χαὶ οὐχ ἔστι χαιριωτέραν λέξιν εὑρεῖν. ὅϑεν εἴληπται xal ἡ ἀντήρης πληγὴ y χαὶ 

ἀντερείδειν τὸ ἀντιβαίνειν; χαὶ ἕπος πρὸς ἔπος ἐρείδειν , καὶ ὅσα τοιαῦτα. Τὸ δὲ, βαρείῃ χειρὶ πιϑή- 

σας, σύστοιχόν ἐστι TO, ἀλκὶ πεποιϑὼς καὶ τοῖς ὁμοίοις. ( Vers. 49.) Περὶ δὲ rov ἀπαλοῖο αὐχένος προ- 

δεδήλωται. ἡ Ὅτι οὐ μόνον εὖ γεγονότα τὸν Εὔφορβον ὁ ποιητὴς παραδοὺς ἀλλὰ χαὶ ποδώχη καὶ ἀνδρεῖον, 

ὡς ἐν τῇ πρὸ ταύτης βῥαψῳδίᾳῳ ἐδηλώϑη, ὃν χαὶ χράτιστον Τρώων uer ολίγα φησὶν ( Vers, 51.) ἐν- 
ταῦϑα καὶ κόμην αὐτῷ δίδωσι χαρίεσσαν , χαὶ οἰκτείρει χαμαὶ χείμενον. λέγει γάρ᾽ αἵματί οἱ δεύοντο 

κόμαι Χαρίτεσσιν ὁ ὁμοῖαι j πλοχμοί ^, οἱ χρυσῷ τε χαὶ ἀργύρῳ ἐσφήχωντο. ἐφ᾿ οἷς KA oos εἰ- 
4o χάξει (Vers. 53.) αὐτὸν εἰς ἔρνος ἐλαίας καλὸν, εἰπών" οἷον δὲ τρέφει ἔρνος ἀνὴρ Ἀἐριϑηλὲς ἐλαίης áo 

χώρῳ ἐν οἰοπόλῳ, ὅϑ᾽ ἅλις ἀναβέβρυχεν ὕδωρ, χαλὸν ri] tcov τὸ δέ τε πνοιαὶ δονέουσι παντοίων 

112θανέμων, xoi τε βούει ἄνϑεϊ λευχῷ" ἐλϑὼν δ᾽ ἐξαπίνης ἄνεμος σὺν λαίλαπι πολλῇ» βόϑρου τ᾽ ἐξέ- 

dA ANE καὶ ἐξετανυσσ᾽ ἐπὶ γαίῃ; ἢ ἐπὶ γαίης. » τοῖον Εὔφορβον Μενέλαος ἐπεὶ κτάνε, τεύχεα ἐσύλα. 
οὕτω καὶ ἐν ̓Οδυσσείᾳ σεμνύνας ὁ Ὡμηρικὸς ᾿Οδυσσεὺς τὴν βασιλικὴν. παῖδα παρατέϑησι τῷ ἐπαίνῳ 

ἐκείνης X0 emo εὐφυοῦς δένδρου παραβολήν. Ὅρα δὲ ὡς τες μὲν τρί aes τῆς τοῦ ἀχιλλέως πήληκος € 
xci χονίαις μιανὺ εἰσως ἐσέμνυνεν, εἰπὼν ὅτι πάρος οὐ ϑέμις ἦν οὕτω γίνεσθαι. (Vers. 51.) Τὴν δὲ 
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TOU Εὐφόρβου κόμην ἠρέμα ὠχτίσατο οἷα 2 Χαρίτε σσι μὲν ὁμοίαν; δευομένην δὲ αἵματι. εἰ δὲ τοιοῦτον 

ὄντα εὔχομον μὴ καρηκομόωντα ἔφη ὁ ποιητὴς οὐχ ἂν ϑαυμάσῃ τις ἀναπολήσας εἰς νοῦν ὅτι TO χαρη- 

κομᾶν χαὶ ἐπὶ ἀψύχων λέγεται. Margov γοῦν ὃ παρῳδὸς Ay που μυελόεν B4 ἰάστημα, καρηχκομόων ταῖς 

aac cas. εἰ δὲ σέμνον 7 χατὰ φύσιν χαλὴ κόμη, χαλως ἄρα χαὶ ἡ τοῦ -Εὐφόρβου εὖλ ̓ογεῖταν, ἐπεὶ οὐδὲ 

τοῖς ἥρωσι ψόγον εἰχὲ τὸ καρηχρμᾶν. οἱ δέ ys ὕστερον : ἐνερεβόμενοι xci qenmua migtÜ erar λαμβάνον- 

50 L ἀλλ᾽ αὐτοὶ οὐκ ἔστιν εἰπεῖν εἰς ὅσον ἐψέγοντο, ἐπεὶ καὶ γυναικεχά, Ἄξίσι τὰ τοιαῦτα οἷα πηνήκαις 

ἢ φενάκαις οἰχεῖα, κατὰ τὸν δειπνοσοφιστὴν εἰπεῖν. ᾿Ιστέον δὲ ὕτι v0, Χαρίτεσσιν ὁμοῖαι, ἀντὶ τοῦ 

τοιαῦται οἵας ἔχοιεν αἱ Χάριτες. οὐ γὰρ ἔστι χόμας αὐταῖς ἐοιχέναν ταῖς “Χάρισι, ταῖς σωματικαῖς δη- 

λαδὴ καὶ μυϑικαῖς. (Vers 52.) 112 ἰοχμοὶ δὲ ἰδοὺ ἐπὶ ἀνδρῶν ὡς τῶν πλοχάμων ἐπὶ γυναιξὶ λεγομένων, 

ὅϑεν χαὶ εὐπλόκαμοι ἐχεῖναι. δῆλον δὲ ὅτι πλ 07u06 μὲν ἐκ τοῦ πέπλ λέγμαν πρὸς τινα ὁμοιότητα TOv βέ- 

βρεέγμαν βρεχμός, πλόχος δὲ ὁ παρὰ “Τυχόφρονι ἐκ τοῦ πλέκῳ. ἐξ αὐτοῦ δὲ ὁ κοινῶς γραφόμενος nÀoxa- 
μος) χαϑὰ ἐκ τοῦ ϑάλλω ϑαλ ος χαὶ ϑάλαμος , ὡς καὶ ἄρχω ἄρχος χαὶ ἄρχαμος. Τὸ δὲ, χρυσῷ καὶ ἀρ- 
γύρῳ τρίχας σφηχοῦσϑαι, πλ ovr Ov τὲ ὑπεμφαίνει τοῦ ἔχοντος; χαὶ τριχῶν δὲ πολλὴν οὐλότητα. Σφη: 

χουσϑαι δὲ χρυσῷ χαὶ ἀργύρῳ τὸ σφίγγεσϑαι οἷα τινὶ σφηχώματι τῷ ἀπὸ χρυσοῦ χαὶ ἀργύρου λεπτοτάτῳ 

ἑλχύσματι. φασὶ δὲ οἱ ῥητορικώτερον ἐπιβάλλοντες ὅτι λανϑάνουσιν ἑ ἑαυτοὺς οἱ βάρβαροι τον ἐν πολέμῳ 

καλλωπισμον λάφυρα τοῖς πολεμίοις φέροντες. «Ζέγουσι δὲ καὶ ὅτι παραμυϑεῖται τὸν quidtm 0 ποιη- 

τὴς ἀχροατὴν διὰ τῶν τοιούτων χομῶν του χαλου Εὐφόρβου, εἴ που δυσχεραίνει ἐ ip oig αἱ τῆς περιχε- 

60 gas αίας TOU Aging: πρὸ μιχροῦ ἐμιάνϑησαν ἔϑεις θαι αἵματι καὶ κονίῃσιν. ἐρῥέϑη, δέ τις πρὸ τούτων 

χαὶ ἕτερος χρυσοφορῶν. ἄλλως μέντοι ἐχεῖνος «ore χούρη. ἐκ τῆς τῶν σφηχῶν δὲ κατὰ τὸ μέσον ἐντόμᾷς 

εἴληπται τὸ σφηχοῦσϑαι. τοῖς γὰρ λεπτῃ μηρίνϑῳ σφιγγομένοις, ἕπεταί τις χαὶ αὐτοῖς διασίραξ κοίλη, 

7 καὶ ἐτυμολογοῦσα τοὺς σφῆκας. (Vers, 25.). Te δὲ, τρέφει ἀνὴρ, ἐξαίρετόν τι ἔρνος δηλοῖ, ὃ μόνον 

ἀπολαβών τις ἐπιμελεῖταν avrov. Τὸ δὲ ἐρεϑηλὲς οὐ terat ἐστι TOU τηλεϑάον, & ye καὶ αὐτὸ ἄπο 

τοῦ ϑάλλειν γίνεται ὡς οἷα ϑαλέϑον. ἐκ τούτου γὰρ τὸ τηλεϑάειν, εἰς 0 συντελεῖ, καὶ (Vers, 54.) τὸ 
1095zo? χώρου οἰοπόλον, εἴ τις ἔρημον αὐτὸν ἑρμηνεῦσει. φασὶ γὰρ τὰ *iy ἐρημίᾳ καὶ μονάζοντα φυτὰ 

μάλιστα ϑαάλλειν, τὰ δὲ ui τοιαῦτα ἧττον εὔτροφα εἶναι, οἷα τὴν ἀλλήλων εὐφυΐαν τῇ ἐγγύτητι 

ἀφαιρούμενα. ( Vers. 93.) ᾿Ελαίης δὲ “ἔρνος παραλαμβάνει, ἁπλῶς οὕτως ἀρέσαν, αὐτῷ πόϑῳ τοῦ 
χαλοῦυ τοῦδε φυτοῦ, ὑσίως δὲ χαὶ διὰ τὴν ̓ Αϑηνᾶν, ü ἀνάκειται τὸ τοιοῦτον διὰ τὸν ἐξ αὐτοῦ 'γλαυ- 

κῶπα καρπόν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι οἰοπόλα ὕρη οὐ μόνον τὰ ἔρημα ὡς xai ἀλλαχοῦ δηλοῦται; ἃ ὕπου δηλαδὴ 

παρατυχών τις οἷος; τουτέστι μόνος; πολεῖ, c ὃ ἐστιν αναστρέξεται" ἢ καὶ ἄλλως, τὰ μεμονωμένα τοῦ 
πολοῦντος διαὶ τὸ ἐρημάζειν, ἀλλὰ καὶ τὰ εὔϑετα εἰς νομὰς καὶ ἀγαθὰ oig ἤγουν ϑρέμματα πολεῖν ἐν 

τοῖς ἐχεῖ. ( Vers. δά.) To δὲ ἀγναβέβρυχεν, 0 περ ὀνοματοποιηϑὲν τὸ ἀναπηγάζειν δηλοῖ, γράφεται 
χαὶ ἀναβέβροχεν, 0 ἐστι πίνεται: ὅϑεν καὶ τὸ aea ρόξειεν; oiov, ὃς τὸ καταβρόξειε. δηλον δὲ ὕτε 
τοῦ ἀναβεβρυχέναι λειότερον τὸ ἀναβλύζξειν ἐ ἐστίν. αὐτὸ δὲ καὶ ἀναβλυσϑονεῖν λέγεται, ὡς ἐν ν ῥητοριχῷ 

εἴρηταν λεξικῷ. ( Vers. 55. ) Τὸ δὲ, πνοιαὶ δονέουσιν ἀνέμων , TO εὔχρηστον δηλοῖ τῆς τῶν ἀνέμων. 
10 πφοὴς ; ὑφ᾽ ὧν τὸ φυτὸν εὔτονον χαὶ φυλαχτιχον TOU χαρποῦ γίνεται. εἰ δ᾽ ἄνεμος ἐνταῦϑα *Bod gov 

GUrIO ἐχστρέφει , ἀλλ᾽ οὐχ ᾿ ἁπλῶς ἄνεμος οὗτος, ἀλλὰ ἐλϑὼν σὺν λαίλαπι πολλῇ, QU καὶ ἐξαπίνης οἵδα- 

μὲν πνέοντας κατὰ τοὺς ἐκνεφίας, χαὶ τυιρωνικοὺς χαὶ ὅλως ἀελλώδεις, χαὶ οὐ τρέφοντας ἀλλὰ ἐξολλὺν- 

τας. ἄλλως γὰρ ἀνεμοτραῆ ἀκούομεν φυτὰ χούφοις αὐξόμενα πνεύμασι. ταῦτα δὲ οἱ ἰδιῶται τεχνῖται 

ἀνεμόδαρτα λέγουσιν, ἃ δηλαδὴ πνοιαὶ δονέουσι παντοίων ἀνέμων. ἔνϑα ( Vers, 50.) τὸ παντοίων ἐν 
ὑψηλῷ à ἢ ἀγχωμάλῳ τόπῳ ἑστάναι δηλοῖ τὸ ἔρνος: ἄλλως γὰρ οὐκ ἂν αὐτῷ παντοῖοι προσβάλ OLEV ἄνεμοι. 
To δὲ βρύειν κυριολεχτεῖσϑαι λέγεται. ἐπὶ τοῦ τὴν ἐλαίαν ἀνϑεῖν. éx δὲ τοῦ τοιούτου ῥήματος ἔοιχε λέ- 
"E s καὶ ἔμβρυον τὸ ἔνδον γαστρὸς βούον i ἤτοι ἀνϑοῦν. ὅτι δὲ βρύειν παρὰ τοῖς ὕστερον. χαὶ ἐπὶ 

ὑδάτων λέγεται πηγιμαίων, καϑὰ χαὶ τὸ iita &é OU χαὶ TO , οἴνου ἀποβλύζων, δηλοῖ καὶ ἡ βρύσις, 

ἧς πρωτότυπον τὸ βούω, ἀφ᾽ οὗ ze τὸ ἄνα; θέβ βρυχὲν; ὃ καὶ ἀναπιδύειν λέγεται κοινότερον; ἄλλως δέ 
γε κωμιχῶς τονϑολυγεῖν χαὶ κοχυδεῖν, ὡς αἱ παρε τῷ ᾿᾿ϑηναίῳ χρήσεις δηλοῦσιν. οἷον; ποταμοὶ e 
θης καὶ μέλανος ζωμοῦ πλέοι διὰ τῶν στενωπῶν τονϑολ υγοῦντες ἔῤῥεον, ἤγουν ποιὸν ἦχον ἀποτελοῦντες; 

10 

20 

3o 
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ὅϑεν ἴσως καὶ τὸ τονϑορύζειν, καὶ πάλιν αὐτόματοι διὰ τῶν τριόλδων ποταμοὶ λιπαροῖς ἐπιπάστοις ἕω- 20 
μοῦ μέλανος καὶ ᾿Αχιλλείοις μάζαις κοχυδοῦντες ἐπιβλύξ. τούτων δὲ τὰ μὲν ἐπίπαστα καὶ παρὰ τῷ 4pi- 

στοφάνει χεῖται. ὃ δὲ μέλας ζωμὸς τοῖς ““άκωσι ποϑητὸς ἢν. αἱ δὲ ᾿Αἀχίλλειαι μόζαι προδεδήλωνται. ἀπὸ 
δὲ τοῦ κοχυδεῖν καὶ τὸ χοχύδεσκεν εὕρηται. "TO δὲ ἐπιβλὺξ ἐκ τοῦ βλύζω βλύξω Δωρικοῦ παρῆχται. ταῖς 
δὲ ᾿“χιλλείοις μάζαις καὶ αἱ κατὰ Αἴγιναν συναξιοῦνται λόγου, οἷον, μάζαι δ᾽ ἐν ταῖσι παλαίστραις 
Αἰγιναῖαι κατεβέβληντο. (Vers. 56.) νϑος δὲ λευκὸν τὸν κυπρισμὸν τῆς ἐλαίας φησὶ κατὰ τοὺς 

1127 παλαιοὺς, οἵ φασι καὶ κοτινοφύρους ὡς τὰ πολλὰ τοὺς ὑψηλοὺς εἶναι τόπους. ἀμέλει φασὶ καὶ ἐν 
ἀκροπόλει τῆς ᾿Αττικῆς πρῶτον ἐλαία ἐφάνη. ( Vers. 58.) Τὸ δὲ, βόϑρου ἐξέστρεψε, παρατετηρημένως 
ἐῤῥέϑη, μετέωροι γάρ εἰσι καὶ ἐπιπολῆς κείμεναι τῆς ἐλαίας αἱ ῥίξαι καὶ διὰ τοῦτο εὐκατάστροφοι, διὸ καὶ 

10 γύρους ἐπισκάπτουσιν αὐταῖς. οὐκ ἂν δὲ εἴη καιριωτέραν λέξιν εὑρεῖν οὔτε τοῦ βόϑρου, περὶ ὃν ἔστηκεν 
ἡ ἐλαία διασχοῦσα ταῖς ῥίζαις τὴν γῆν, οὔτε τοῦ ἐξέστρειψεν., εἰ καὶ δοκεῖ καίριον ὁμοίως εἶναι καὶ τὸ 
ἀνέτρεψεν, ὥς meg καὶ τὸ ἀνέστρεψεν. (Vers, 59.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι δεξιῶς ἀπέδωχε τὴν κατὰ τὸν Εὔ- 
φορον παραβολὴν ἀχολούϑως τῇ ἀρχῇ. εἰπὼν γὰρ, οἷον δὲ “τρέφει ἔρνος ἀνὴρ, ἐπάγει" τοῖον Π|άν- 3o 
ϑου υἱὸν Μενέλαος ἔχτανε. Σημείωσαι δὲ ὅτε οὐδένα Γρωικὸν ἄνδρα πεσόντα φχτίσατο πλέον τοῦ Εὺ- 
φόρβου ὃ ποιητὴς, σεμνύνων καὶ οὕτω τὸν τοῦ ᾿Αχιλλέως ἑταῖρον ὡς ὑπὸ ἀξιολόγου ἀνδρὸς πεσόντα" 
καὶ ὅτι ἄριστα χαὶ ἡ πρὸς τὸ τῆς ἐλαίας ἔρνος παραβολὴ ἐπ᾽ αὐτῷ πεποίηται. ἔδει γὰρ τὸν καλὸν φυτῷ 
παραβαλεῖν ἀεὶ τὸ κάλλος φυλάσσοντι. διὸ καὶ ἡ Θέτις τοιαύτῃ χρήσεται παραβολῇ ἐπὶ τοῦ φιλτάτου 
παιδός. τοὺς μέντοι “απίϑας ἀλλαχοῦ διὰ τὸ ἐν μάχῃ στάσιμον δρυσὶν εἴκασεν, at ἄνεμον μένουσιν ἀεὶ 
καὶ ὑετόν. τῷ δὲ τοῦ "Exropog μεγέϑει πεσόντος πρὸ τούτου κεραυνωθϑείσης δρυὸς εἰχὼν ἥρμοσεν. 

20 (Vers. 61.) Ὅτι γλυχείᾳ παραβολῇ τῇ περὶ τοῦ καλοῦ Εὐφόρβου ἐπιπλέκει συναπτῶς ὃ ποιητὴς ἑτέραν 
φοβερὰν, τὴν ἀπὸ λέοντος ἀπροσμάχου, χεραννὺς χἀν ταῦϑα δεξιῶς ταῖς προσηκούσαις ἰδέαις τὴν 1ο 
ποίησιν, ἔνϑα τὸν Μενέλαον, iv οἷς τοῦ Εὐφόρβου περιγέγονε, λέοντι παραβάλλει, ὃς ὀρεσίτροφος, 
ἀλκὶ πεποιϑὼς, βοσκομένης ἀγέλης βοῦν ἁρπάσει, ἥτις ἀρίστη. τῆς δ᾽ ἐξ αὐχέν ἔαξε λαβὼν κρατεροῖ- 
σιν ὀδοῦσι, πρῶτον" ἔπειτα δέ D' αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει δῃῶν, ἀμφὶ δὲ τόν ys χύνες ἄν- 
δρες τὲ νομῆες πολλὰ μάλα ἰύζουσεν ἀπόπροθεν, οὐδὲ ϑέλουσιν ἀντίον ἐλϑέμεναι" μάλα γὰρ δριμὺς 
χόλος αἱρεῖ, τὸν λέοντα δηλαδή" ἢ μάλα γὰρ χλωρὸν δέος αἱρεῖ, τοὺς νομέας δηλονότι" ὡς τῶν οὔ 5ο 
τίνι ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ἐτόλμα ἀντίον ἐλϑεῖν Μενελάου. Καὶ ὅρα ὡς ἡ παραβολὴ αὕτη ὅλη ὅλῳ 
προσαρμύξει τῷ πράγματι καὶ, κατὰ τοὺς παλαιοὺς εἰπεῖν, πάντα πᾶσι παραβέβληται, τὸ πλῆϑος τῶν 
Ἴρωων ἀγέλῃ βοῶν, ὁ ἄριστος Εὔφορβος τῇ ἀρίστῃ Pol, ὃ κτείνας Μενέλαος τῷ τὸν αὐχένα τῆς βοὸς 
χαρτεροῖς ὀδοῦσι κατάξαντι λέοντι, ἡ ἀπραξία τῶν Τρωιχῶν ἀριστέων zvoi καὶ βουχόλοις, ot ϑέλοντες 
ἀμῦναι οὐ δύνανται. (Vers. 62.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι καὶ νῦν τὸ ἁρπάζειν ἐπὶ λέοντος εἶπεν οἷα κυριολεχτού- 
μένον κἐπ᾿ αὐτοῦ, καϑὰ καὶ ἐπὶ λύχου καὶ κυνὸς xci τῶν τοιούτων. (Vers. 63.) Ὅτι δὲ τὸ ἄριστον 6o 
ἕν ϑρέμμασιν ὑπὸ τοιούτων ϑηρίων ἁρπάζεται, προεδηλώϑη ἐν τῷ, vm ἐκ μήλων αἱρείμενοι. καὶ ὅτι 
δὲ ἰδιότης λέοντός ἐστι χαταγνύειν τὸν αὐχένα τῆς ἁρπαγείσης βοὸς πρὸς ἀσφάλειαν ἑαυτοῦ προδεδή- 
λωται καὶ αὐτό. (Vers.64.) “αφύσσειν δὲ χυρίως x«i αὐτὸ ἐπὶ λέοντος καὶ λύχου καὶ τῶν ὁμοίων. 
( Vers. 66.) To δὲ ἰύξειν εἶδος ἐστὶ συριγ“μοῦ, ἐξ οὗ καὶ ὄνομα ὁ ἰυγμὸς, ὡς τὸ, μολπῇ T ἰυγμῷ r«.1096 
ἐξ αὐτοῦ δὲ καὶ ἴυγξ ὄρνεον, ὡς ἀπὸ τοῦ σαλπίζω σάλπιγξ. (Vers. 71.) Ὅτι τὸ μεῖζον ὁ ποιητὴς δοὺς 
τῷ Μενελάῳ, ἤγουν τὸν τοῦ Εὐφόρβου φόνον, ἀποστερεῖ αὐτὸν τοῦ ἐλάττονος. ἱστορεῖ γὰρ μὴ δυνη- 
ϑῆναι avróv συλῆσαι τὰ τεύχεα ἐχείνου. ἐπεί, φησιν, ἀγάσσατο Φοῖβος ᾿Απόλλων, 0 ἐστιν ἐφϑόνησε, 

4o καὶ ἐπῶρσε τῷ Μενελάῳ τὸν Ἕχτορα. ἔστι δὲ ὃ τοῦ ᾿“πόλλωνος ἐνταῦϑα φϑόνος κώλυμα ἐκ τοῦ μοιρι- 
δίου, εἰς Ὁ μυριαχοῦ ὁ AnoAAwv ἐχλαμβάνεται. ( Vers. 73.) Ὅτι oV μόνον ἐν Οδυσσείᾳ Μέντης ᾿ Ελλη- 

yii ἀλλὰ xci ἐνταῦϑα Μέντης ἡγήτωρ Κικόνων, τῶν καὶ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ δηλουμένων, ἔϑνους Opqui- 
xov πέρι που Μαρώνειαν, ἐπικουροῦντος τοῖς Τρωσίν. ( Vers. 75.) Ὅτι παροιμιῶδες τὸ, ἀκίγητα διώ- 

bs die λεχϑὲν παρὰ “πόλλωνος πρὸς “χτορα, ὅτε τοὺς ᾿ΑΤγιλλέως ἵππους ἐδίωκεν, oUs καὶ ἐπαινῶν φησὶν 

pai ̂  Landi αὐτοὶ, ὡς χαὶ ἀλλαχοῦ προεῤῥέϑη. ἀνδράσι ys ϑνητοῖσι δαμῆναι ἠδ᾽ ὀχέεσϑαι ἄλλῳ γ᾽ 
1128) ἀχιλῆι, τὸν ἀϑανάτη τέχε μήτηρ. (Vers. 76.) Τὸ δὲ ὅλον τῆς φράσεως οὕτως" "Exrop, σὺ μὲν 

ὥς - 
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10 90s ϑέεις, ἀχίχητα διώχων | ἵππους Αἰακίδαο" οἱ δ᾽ ἀλεγεινοὶ, καὶ ἑξῆς ὡς "προσεχῶς γέγραπται. ἐν- 

τεῦϑεν δὲ τόν τε Ani λέα ἱππότην ἄριστον καὶ ὡς εἰπεῖν ἱππόδαμον συλλογιστέον, χαὶ τοὺς ἵππους δὲ 

αὐτοῦ ἀγερώχους ἐπινοητέον. οὕτω χαὶ ὃ βουχέφαλος Ἱ ἵππος ᾿Δλμξάνδρῳ μόνῳ. εἴχειν ἠγάπα. ( Vers. 7. 5.) 

Τὸ δὲ πλῆρες τῆς ῥηθείσης παροιμιώδους συντάξεως τοιοῦτον" σὺ μὲν ὧδε ϑέεις" εἶτα ὡς ἐξ ἄλλης 

ἀρχῆς ἀκίχητα διώχων t ἵππους καὶ τὸ ἑξῆς. Ποσειδώνιος δέ, φασιν, ὃ ̓ Αριστάρχου à ἀναγνώστης, οὕτω 

λέγει" σὺ μὲν ὧδε ϑέεις ἀκίχητα" εἶτα διώκων ἵππους Αἰακίδαο, καὶ τὸν “Δρίσταρχον ἀποδέχεσϑαι 

τοῦτο. (Vers. 77.) Τὸ δὲ ὀχέεσϑαι ἄλλοϑι μὲν ἐνεργητιχῶς νοεῖται, οὕτω γάρ quy ὡς ϑέλει τις ἐφ 
ἵππου ὀὑχεῖσϑαι, ἐνταῦϑα δὲ ὀχέεσθϑαι λέγει τοὺς “Ἀχιλλέως | ἵππους παϑητικῶς ἀντὶ τοῦ ὑπὸ ἡνιόχῳ 
ἤγουν ἀναβάτῃ γίνεσϑαι. ( Vers. 78. ) Tà 0 δὲ, ἄλλῳ γ᾽ ἢ EL καινῶς ἐσχημάτισται xod ὁμοιότητα 
τοῦ, ἀνϑρώπους, ὃ ὃς ἐπίορκον ὁμόσει. οὕτω γὰρ κἀνταῦϑα ἐχ τοῦ, ἀνδράσι ϑυνητοῖς, κατέβη εἰς ἑνικὸν τὸ 

τὸ ἄλλῳ. ἄλλως δὲ ἢν τὸ τετριμμένον xai σύνηϑες, ὥς περ ἐχεῖ ἀνϑρώπων, ὃς ἐπιορκήσει , οὕτω χὰἀν- 

ταῦϑα ᾿ἀνδρῶν ἄλλῳ ἢ Api. Ὅρα δὲ χκἀνταῦϑα τὸν γὲ σύνδεσμον ἐν τῷ, ἄλλῳ γ᾽ ἢ UL , οὐχ 

20 ἀναγκαίως ἐπξωεεϑέντο. οὐδὲ γὰρ D χασμῳδία ἡ ἣν ἰᾶται σχληρὰ ἥν. ἡ δὲ ἀϑανάλτῃ ἀναλόγως εἴρηται 

τῷ ἡ εὐποιήτη, ἣ εὐξέστη, ἡ ἀσβέστη. καὶ τοῖς ὁμοίοις. ( Vers. 80.) ἡ Ὅτι τὸ διαλελυμένως ἤδη συν- 

ταχϑὲν μετὰ δοτικῆς, περὶ Πατρόχλῳ βαῖνε, συνάψας ἐνταῦϑα συντάσσει ὁμοίως εἰπὼν Πατρόκλῳ πε- 
ριβάς. Ὅτι τὸν Εὔφορβον Τρώων ἄριστον λέγει. τὸν δ᾽ αὐτὸν καὶ Δάρδανον φϑάσας εἶπε. Τρῶες ἄρα 
καὶ οἱ Δάρδανοι, ὡς xai ὅτε λέγει Τρῶες καὶ «Αὐκιοι καὶ Δάρδανοι, μέσους τιϑεὶς ἐχεῖ τοὺς ἐπικούρους, 
ὡς δῆϑεν ἰσοτίμους τοῖς ᾿[Ιλιεῦσιν. ( Vers. 81.) ᾿Ενταῦϑα δὲ χεῖται χαὶ ἀφελὴς ἐχ περισσοῦ ἔννοια 

σχεδιαστικὴ ἀναπληροῦσα στίχον. εἰπὼν γὰρ ̓Απόλλων Εχτορι ὅτι Μενέλαος & ἑπέφνεν Εὔφορβον, ἐπάγει" 

παῦσε δὲ ϑούριδος ἀλκῆς ,:8 περ οὐδόλως ἐχρῆν λαληϑῆναι" προδηλότατον γὰρ ὡς ὃ φονευϑεὶς πέπαυ- 20 

ται τοῦ T€ ϑοῦρος εἶναι καὶ τοῦ ἀλκὴν ἔχειν. ( Vers. 82. ): Orc ϑείας βοηϑείας φραστικὸν τὸ, ἔβη ϑεὸς 

80 ἂν πόνον ἀνδρῶν. (Vers. 83.) Ὅτι ἀμυντικοῦ ἀνδρὸς τὸ, τὸν Ósi*va αἰνὸν ἄχος πύχασε φρένας ἀμ- 
φιμελαινας, πάπτηνεν δ᾽ ἂρ ἔπειτα κατὰ στίχας, ὡς ἀμυνούμενος δηλαδή. (Vers. 85.) Τὸ δὲ ἀμφι- 
μελαίνας τινὰ τῶν ἀντιγράφων ov μίαν σύνϑετον οἴδασι λέξιν ἀλλὰ δύο, ἵνα λέγῃ, ἀμφὶ φρένας μελαί- 
νας. (Vers. 88.) Ὅτι καὶ νῦν ὀξέα κεχληγέναι φησὶ τὸν "Exroga, ἐξ ἀετοῦ ἤ τινος ἀετώδους τὸ κεκλη- 
γέναι λαβών. καὶ φλογὶ δὲ αὐτὸν εἰχάζει, εἰπών" ὀξέα κεχληγὼς,, φλογὶ! ἴκελος ̓  Ἡφαίστοιο ἀσβέστῳ. 

4o xal εἰχε μὲν εἰπεῖν ταῦτα καὶ διὰ παραβολῶν πλατυτέρων, στενοῖ δὲ ὅμως τὸν λόγον συγκατεπει γόμενος 
τῷ καιρῷ. ( Vers, 81.) Τὴν δὲ ἄσβεστον φλόγα φϑάσας ἀσβέστην ἔφη ἐν τῷ κατ᾽ ἀσβέστη ἐχέχυτο 
φλύξ. ᾿Ιστέον δὲ ὡς τὸ μὲν φλογὶ ἴκελος, ἐξ ὀρϑοῦ ἐστι παραβολή. (Vers. 88.) Τὸ δὲ, ὀξέα κεχλη- 
γὼς, ἔμφασιν μόνον ἔχει παραβολῆς. (Vers. 91. .) Ὅτι λογισμοῖς Μενέλαος ἐνταῦϑα ταλαντεύεται1129 
τοιούτοις νέμεσιν μὲν ὑφορώμενος χαὶ αἰδούμενος, εἰ τὸν Πάτροκλ ον λίπῃ χείμενον δι᾽ αὑτόν" εἰ δὲ &y- 

τιστῇ, δεδιὼς κίνδυνον. εἶτα χρίνει οὐ νεμεσητὸν εἶναι χρῆναι. τῷ Ἕκτορι, Ἷ ἵνα μὴ ϑεομαχῇ; ἐπεὶ 
5060 “Εχτωρ &x ϑεοῦ πολεμεῖ. Καὶ ὅρα μεγαλοπρέπειαν ἤϑους, οὐ "γὰρ ϑνητῷ ὑποχωρεῖν λέγει ἀλλὰ ϑεῷ. 

ἔστι δὲ ἡ Ὁμηρικὴ φράσις τοιαύτη, 9 μον ἐγὼν. sb μέν xe Aimo κατὰ τεύχεα καλὰ Πάτροκλον ϑ᾽, ὃς 
χεῖται ἐμῆς ἕνεχ᾽ ἐνθάδε τιμῆς, μή τίς μοι. Δαναῶν νεμεσήσεται ὃς κεν ἴδηται" εἰ δέ χεν “Εχτορι μοῦ- 

νος ἐὼν xoi Τρωσὶ μάχωμαι αἰδεσϑεὶς, μή πώς με περιστείωσιν ἕνα πολλοί" Τρῶας δ᾽ ἐνθάδε πάντας 
ἄγει χορυϑαιόλος “ἔχτωρ. ἀλλὰ τίη μοι τοιαῦτα gui og διελέξατο ϑυμός; ὁππότ᾽ ἀνὴρ ἐϑέλει πρὸς δαί- 
μονα φωτὶ μάχεσϑαι, ὃν ϑεὸς τιμᾷ. τάχα οἱ μέγα πῆμα κυλίσϑη. τῷ I7 οὐ τις Δαναῶν νεμεσήσεται 

ἰδὼν “Εχτορι χωρήσαντα , ἐπεὶ ix ϑεόφιν. πολεμίξει. καὶ ὅρα ἐν τοῖς ῥηϑεῖσι μνήμην αἰδοῦς βλαβερᾶς. 
θο εἰ γὰρ αἰδεσϑεὶς ὁ o Mevé*Aaog πολεμήσει εἰς πρὸς περιστάντας πολλοὺς, ὃ ἐστι πρὸς πάντας Τρῶας, ὡς 4ο 

δηλοῖ τὸ; Todas δ᾽ ἐνθάδε πάντας ἄγει ἽΡχτωρ, βλαβήσεται ἂν, χαὶ τοίνυν, οὔτε γεμεσητέον ἁπλῶς, 
ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐπιστρεπτέον τῶν γεμεσώντων αἰδουμένοις HX], ἀλλ᾽ ἑκάτερα. ὅτε δέον ἐστίν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι 

τὸ, Q μοι ἐγὼν, πολ λαχοῦ προκατάρχει τοιούτων τε λόγων καὶ ἐννοιῶν δὲ jo: sov, ὡς οἷα προοιμιακόν τι 

νόημα. ( Vers. 95.) Ὅρα δὲ καὶ σχῆμα συνήϑως ἐλλειπτικὸν ἐν τῷ. μή τες μοι γεμεσήσεται, χαὶ, μή 
πώς μὲ περιστείωσι. λείπει γὰρ συνήϑως ἐν τούτοις τὸ δέδοικα ἢ τοιοῦτόν TL ῥῆμα, ἵνα Aen Jr δέδοικα 

1097, νεμεσηϑῶ χαὶ δέλδοιχα μὴ χινδυνεύσω. οἰχεῖον δὲ τὸ σχῆμα καὶ νῦν ἀνδρὶ δ"αγωνίῳ καὶ μὴ ἔχοντι 
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φράζειν ἐντελῶς διὰ ἔπειξιν. ( Vers, 94.) Τὸ δὲ, “Εχτορι καὶ Τρωσὶ, μεγαλοφροσύνην ἐ ἔχει, ὡς τοῖ 
Μενελάου μὴ δεδιότος μόνον rov" Exrooa, πάντας δὲ, ὡς δεδήλωται. ( Vers. 95. ) Τοῦ δὲ περιστείωσιν, 
0 ἐστι πέριξ χυκλωσοῦσι, ποώτον ἀπαϑὲς τὸ στέωμεν, οὗ χρῆσις ἐν τοῖς πρὸ τούτων. ὅλον δὲ τὸ, περι- 
στείωσιν ἕνα πολλοὶ, δύναται καὶ παροιμιῶδες εἰναι. Τὸ δὲ πολλοὶ δοχεῖ μὲν ἀντὶ τοῦ πάντες κεῖσϑαι, 

ὡς καὶ προείρηται, μάλιστα δὲ ἀσφαλῶς ἔχει κατὰ φύσιν ἀορίστως νοούμενον. εἰ γὰρ καὶ πάντες ἑνί 
τινι ἐπέλϑωσιν, ἀλλ᾽ οὐκ ἤδη καὶ πάντες αὐτὸν περιστήσονται τὸν ἕνα τὸν ὀλίγον, πολλοὶ δέ τινες, ὡς 
εἰκός. (Vers. 98.) Τὸ δὲ, πρὸς δαίμονα φωτὶ μάχεσϑαι, ταὐτὸν μέν ἐστι τῷ, διὰ μέσου φωτὸς ϑεο- 
φιλοῦς δαιμονομαχεῖν, στρυφνῶς δὲ καὶ συνεστραμμένως πέφρασταν διὰ συντομίαν. βούλεται δὲ λέγειν 

ὅτι ὃ μαχόμενος ἀνδρὶ, ὃν δαίμων τιμᾷ, εἰ καὶ δοχεῖ ἁπλῶς ἀνθρώπῳ μάχεσϑαι», ἀλλ ἀληϑῶς διὰ 
10 μέσου τοῦ τοιούτου δαίμονι μάχεται. τοῦτο δὲ ἀλλαγέντος τοῦ δαίμονος εἰς ἀγαϑὸν ὦ ὄνομα καλὸν ἔσταν 

γνωμικὸν, ἵνα "εἴπῃ ὅτι ἐπιβλαβὲς ἔστιν ὅτε τις ἐθέλει πρὸς ϑεὸν φωτὶ μάχεσθαι, ὃν ἐκεῖνος τιμᾷ, Óv 10 
οὗ δηλοῦται ὡς οὐ χρὴ ϑεοφιλεῖ ἀνδρὶ ἀνθίστασθαι. εἰ γὰρ ϑεῷ φίλος ὃ πολεμούμενος, κοινὰ δὲ τὰ 
τῶν φίλων, κοινὸς ἄρα καὶ ὃ πόλεμος τῷ τὲ ϑεῷ καὶ τῷ ϑεοφιλεῖ, ὃν ἐνέφηνεν ὃ Ὅμηρος ἐν τῷ, ἐπεὶ ἐκ ϑεό- 
φιν πολεμίζει, 0 ταὐτὸν τῷ, ἐπεὶ ϑεοφιλής ἐστι. (Vers. 101.) Τὸ δὲ, πῆμα ἐχυλίσϑη, καὶ νῦν ἀντὶ τοῦ 
ἄνωϑεν ἐκ ϑεοῦ ἐπῆλϑε. Τὸ δὲ, " Exrogu χωρήσαντα, ἀντὶ τοῦ ἀναχωρήσαντα, ὑποχωρήσαντα, ἐχχωρή- 
σαντα; Ὁ καὶ εἴκειν λέγεται. ( Vers. 102.) Ὅτι πᾶνυ ὃ ποιητὴς ἐξαίρει τὸν Αἴαντα, οὐ μόνον ὅτε λέγει ὡς 
περὶ μὲν € εἶδος, περὶ δ᾽ ἔργα ἐτέτυκτο πάντων ᾿“χαιῶν μετ᾽ Apa, ἀλλὰ καὶ μάλιστα νῦν, ὅτε ὁ Mevé- 
λαος λέγει ὡς . εἴ που Αἴαντός γε βοὴν ἀγαϑεῖο πυϑοίμην, ἄμφω ἂν ἰόντες ἐπιμνησαίμεϑα χάρμης καὶ 
πρὸς δαίμονά περ, ἤγουν, Αἴαντος συμμαχοῦντος, οὐ μόνον ἐμμέσως, ὡς ἀνωτέρω ἐῤῥέϑη, μαχοί- 

20 μεϑα ἂν πρὸς δαίμονα, 0 ἐστι διὰ μέσου ϑεοφιλοῦς ἀνδρὸς, ἀλλὰ καὶ ἀμέσως πρὸς αὐτὸν δαίμονα, 
0 xal Διομήδης πλάττεται ποιῶν ἐν τῇ & ῥαψωδίᾳ, οὐ μόνον διὰ μέσου τοῦ Αἰνείου πολεμήσας τῇ μητρὺ 
᾿Αφροδίτῃ, ἀλλὰ καὶ αὐτῇ ἐκείνῃ ἀντικαταστὰς καὶ τρώσας. τὸ δὲ Ὁμηρικὸν τοῦτο ϑεοσεβής τις ἀνὴρ 
μετακχεντρίλσας ὡς εἰ καὶ ϑάλος εὐγενὲς εἰς ϑεῖον λειμῶνα, εἴποι ἄν ποτε περὶ ἐναρέτου ἀνδρὸς, ὡς εἴ2ο 
που πυϑοίμην τοῦ δεῖνος, ἄμφω ἂν ἐλϑόντες ἐπιμνησαίμεϑα χάρμης καὶ πρὸς δαίμονά περ, ἤγουν οἱ 

πρὸς μόνον ἄνδρα δαιμονοφιλῆ, ἀλλὰ καὶ πρὸς αὐτὸν δαίμονα τὸν κάκιστον δηλαδή. ἡ δὲ προκειμένη 
ἔννοια χρησιμεύξι χαὶ εἰς τὸ, σύν τε δύ᾽ ἐρχομένω, χαὶ ἁπλῶς εἰς τὸ περὶ συζυγίας φιλικῆς. ἐν δὲ τοῖς 

ἐξῆρ (Vers. 105.) παροιμιῶδες τὸ, καχῶν δέ κε φέρτερον εἴη, &vri τοῦ ὡς ἐν xaxoig κάλλιον. ἐντεῦϑεν 

Σοφοκλῆς παραξέσας ποιεῖ τὸν Οἰδίποδα λέγοντα περὶ αὑτοῦ, ὅτι κάλλος καχῶν ὕπουλον ἐξετράφη, ἀντὶ 
τοῦ ἐν κακοῖς μέγα xai περιφανές. εἴῃ δ᾽ ἂν ὅμοιόν τι καὶ τὸ, καλὸν γ᾽ ὄνειδος σπαργάνων ἀνειλόμην. 

$o ἕτερος δέ τις τὸ φέρτερον καχῶν ἄλλως ἔφρασε, τοῦ κακοῦ τὸ μεῖον εἰπὼν, i Ὁμήρου καὶ αὐτὸς χερ- 

δάνας τὸ νόημα. φέρτατον δὲ κακῶν Ὅμηρος ἐνταῦϑα ἔφη τὸ γεκρὸν γοῦν κομίσαι τῷ pM τὸν Πά- 
τροχλον. ( Vers. 102.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐλλόγου διαστολῆς χρεία ἐν τῷ, Αἴαντός γε, ἵνα μὴ νοοῖτο Aiav- 

τός ye βοὴν πυϑοίμην, ἀλλὰ avrog πυϑοίμην βοὴν ἀγαϑοῦ. xai συντάσσεται xai "νῦν τὸ πυϑοίμην 3o 
μετὰ γενικῆς. ( Vers. 109.) Ὅει αἰδούμενος οἷον ὃ ποιητὴς ἐπὶ Μενελάῳ φεύγοντι, διὰ τὸ Τρώων στίχας 

1150ἐπελϑεῖν ὁ ἄρχοντος “ἔχτορος λέοντι αὐτὸν εἰκάζει οὕτω πάσχοντι, ὡς ἂν ὧδε γοῦν σεμνύνῃ τὸν ἥρωα, 

καὶ φησίν" αὐτὰρ Oy ̓ ἐξοπίσω ἀνεχάξετο, ἤγουν ὡς μετ᾽ ὀλίγα φησὶν, ἀπὸ Πατρόκλοιο κίε, λεῖπε δὲ 
γεχρὸν, ἐντροπαλιζόμενος στε λῖς ἠδγένειος, ὃ πολλαχοῦ κείμενος, ὃν ῥὰ κύνες τε καὶ ἄνδρες ἀπὸ 

σταϑμοῖο δίωνται, 1 ἤγουν διώχωσιν, ἔγχεσι καὶ φωνῇ" τοῦ δ᾽ ἐν φρεσὶν ἄλκιμον ἦτορ παχνοῦται" ἀέ "χων 4o 

δέ τ᾽ ἔβη ἀπὸ μεσσαύλοιο, τουτέστι σταϑμοῦ, ἀγροτιχαὶ δὲ ἄμφω ταῦτα κατοικίαι. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι 
40 ἰδιότης λέοντος καὶ τὸ διωκόμενον μὴ φεύγειν προτροπάδην, ἀλλ ἐνεροπαλίξεσϑαι, ὅ ἐστι συχνά με- 

ταστρέφεσϑαι ἐ ἐν τῷ , ὡς ἀλλαχοῦ φησὶν, ὀλίγον γόνυ γουνὸς ἀμείβειν, ὃ μεταλαβών τις ἐπὶ σχέλος χω- 
ρεῖν λέγει, oU φράσας χάλλιον τοῦ ποιητοῦ; ὃς τὸ γόνυ γουνὸς ὀλίγον ἀμείβειν πρὸς τὸ μαχρὰ βιβάσϑων 
ἀντιδιέστειλε, (Vers, 110.) Τὸ δὲ δίω ῥῆμα, ἐξ οὗ τὸ δίωνται, οὕτω μὲν λεγόμενον σχορακίζεται τοῖς 
Aoyoygeqoi συντελϑὲν δὲ μετὰ τοῦ ὦχα εὐχρηστεῖται. ἀπ᾽ αὐτοῦ γὰρ τὸ διώχειν. ( Vers. 11 1.) Τὸ δὲ, 50 
ἐν φρεσὶν ἄλκιμον ἦ ἤτορ; δηλοῖ ἀλκὶ μὲν μηκέτι πεποιϑέναι τὸν φεύγοντα λέοντα, φύσει δὲ ὅμως ἄλκι- 

μὸν ἦτορ ἔχειν. φρένες δὲ ἰδοὺ καὶ ἐπὶ λέοντος ὡς ὄνομα σπλάχνου. ἴσως δὲ οὐκ ἂν xoà πραπίδας 
CowMENT. IN Iuiapm. Tow, IV. . B 
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* ^ αὖ 3: We ee ὑτὸν φρένες καὶ πραπίδες. (Vers. 112.) To δὲ, wr oc bue 
, "4 

"T a --ἑ ^ T 
loeis ,. et arcu be d dbcs es oben i κεῖται μὲν καὶ παρ᾽ ᾿Ησιόδῳ iv τῷ, ἐπάχνωσε q tvm καὶ πεπηγμένη. ἢ καὶ ἄλλως, "παχνοῦται ἀντὶ 
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. 

1 

» 4 VT , L πέπυχνω €yn 
E E 5 E , 

6oT7 λύπῃ. ἐπεὶ καὶ ἡ πάχνη δροσος μι em τὰ ἀηδῆ, ὥς περ CU πάλιν ἐκ τοῦ ἐναντίου due 
uad; ἰώϑασι δὲ οἱ παλαιοὶ ψυχρὰ λέ) , : ὑδεμία γὰρ μετοχὴ ἐν 

TOU ψυχεται. € i ἡ ἡ ἐλπίς. Τὸ δὲ ἀέκων παροξύνεται παραδόξως. οὐδεμία y br 
*- * * 7 5 

Ξ 1 3 
; H ' 

τὰ προσηνῆ. διὸ καὶ po d ἡ μόνη ἡ Faéxov. τὸ LvéAÓwv ovx ἀντίχειται πρὸς τὸν HEN 
: ; TL : μ 10ϑϑσυνϑέσει ἀναβιβάξει τὸν pue oo χ᾽ ΕΙροδότῳ μετοχιχόν ἐστιν ὄνομα. ( Vers. 117.) Ὅτι 

y U γὰρ ἁπλῶς μετοχὴ, ἀλλὰ κύριον nego Hooóoro 1 ; 4L ᾿Ενταῦϑα 
Δ νυ αν VPE πες καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσϑαι. εἴρηται δὲ περὶ Αἴαντος. Mens στρατηγικὸν τὸ, ϑαρσύνοντα ok o Ps 1 xb A σφιν φόβον ἔμβαλε Φοῖβος, οἱονεὶ λέγων ὅτι , s ) * '€07L60LO ἡ 

- ΤΊ 

δὲ καὶ τὸ ϑεσπέσιον ἐτυμολογῶν φησί kan e * μὴν ἀπὸ δειλανδρίας. ἔχει δέ τι νῦν παρηχή- τὸ 
, κ quy μὲ 4 jj ἑνξστε 1 ^ Ee ι E 

ὁ φόβος ἐκ Φοίβου ὡς ἐκ ϑεοῖ μέρ ovid: ) "Or, àr Vinioscy εἰς xivüvvov τὸ, δεῦρο, πέπον, περὶ τοῦ * a 7 . ἘΠ . 
E ΄ M 2 

σεως τὸ, φόβος καὶ Φοῖβος. CM m dieron οἱ ἐχϑροὶ ὃ βούλονται. Μενέλαος δὲ εἰπε τὸ ἢ e σπουδεὶ τ ; - 2 
10 Ó&*vog σπεύσομὲν, ἵνα δηλαδὴ y fh Aiavro ὑπερμαχῆσαι χειμένου τοῦ Πατρόχλου. δῆλον δὲ ὡς 

- T v Ato 
ur pem 

δεῦρο πέπον καὶ ἑξῆς, προχαλούμενος p ! καὶ ἐν ἄλλοις ψόγον ἐμφαίνει, ὡς καὶ ἐν tQ ὦ πέπονες 
B 4 3 a 

, 

οὐχ ἂν εἴη ψεχτικὴ λέξις ἐνταῦϑα ὃ ὡς oer Ξε ἢ ἐν τοῖς περὶ TOU πιφαύσχω, OTi χαὶ 
TAS Y, yj ον xci TO TOU Ἡρακλείδου, idi cn : ; ; U q 1131 

xcx ἐλέγχεα. ἔνϑα ἐνϑυμητέ - v πεποίηται ὡς ἀπὸ τοῦ φόνου, μεταπεσόντος τοῦ qp 
x 

v πὲ 5 
^ x 

τὸ παρ᾽ Ὁμήρῳ ὦ πέπονες κατὰ e τα ὄνους λέγουσιν, οἱονεὶ ἄξια φόνου δεδραχοτας. 
* - € M "y ? ὴ γὲει ἱστοὺς 

ἐ " τ 

εἰς τὸ π΄. οἱ γὰρ Δωριεῖς, φῆσι, τοὺς ἕπο - ui Ξ , ὃ Yort 9 àx τούτου ἀκριβώσασϑαι 
: Y / δὲ ὄνας φασί. καὶ οὕτω μὲν "Ηρακλείδης. ἔ e »ϑέλει 

χαὶ μετὰ προϑέσεως δὲ κατα vii es ure λέγει ὃ ποιητής. (Vers. 122.) Ὅτι ἐ s | δηλοῖ, 0 πὲρ ἐν τοῖς μετὰ ταῦτά που λέγει ὃ 7 ; Uy ἁπλῶς δὲ πάντως 20 
xoi tO χατηφοόναϑ vi δηλοῖς 0 ftp J Ὁ ᾿Αχιλλεῖ τὸν φίλον Πάτροκλον, ovy ἁπλῶς moto. 

, E 1 
5 " v 

-i 3 Ὦ 

σπεῦσαι Μενέλαος κἂν γυμνὸν νὰ aee iw τεύχεα ἔχει “Ἔχτωρ ἀσπουδεὶ πάντως, ταὐτὸν ὃ - 
- € M ' , ὃ ^ / γυμνὸν ἀλλὰ τῶν ὕπλων. διὸ καὶ ἐπάγει τὸ, ΠΈΡΙ ΕΙΣ ΟΝ ἈΕῚ ἁρπάσαι ἢ κολοβῶσαι τὸν Πάτροκλον οὐκ 
τς , 5 γυμνὸν 

: , Cy ταῦτ, al ἄρ nbi nd $ hui " y Sii idle ; διό πὲρ ἀναιμωτὶ φϑάσας 
; De. a -— n»n AU τὸ σοο τα ? 

hN 3.2 
20 ἐξεγένετο τοὺς Tone; E d guido ipe Ἢ dona ὡς προδεδήλωται, οἷς καὶ ἐμπρέψε: ded. cii 

ode eet 
0! $ ' . 

αἴρει “Εχτωρ τὰ τευχέα: ἀποδύσαντος pre TOU oid δίδωσιν ὃ ποιητὴς κατὰ τοὺς παλαιοὺς τὰ 0AL ς Σημεί. δὲ ὅτι, καϑὰ καὶ ἑτέρωϑε δηλοῦται, δίδω a s icu 
ὀλίγον δέ. Σημείωσαι ME OM MP ὑτὸν ἀγάγῃ τῷ iA, Y φαιστοτεύκτοις ὅπλοις ἄμφ 

τὶ ' -€ c 
c^ ^ v. 

€ e 

τοῦ ᾿Αχιλλέως ὅπλα τῷ Exropu, Rar DUUM EM oos Snbtiv Sod" ono τῷ “χιλλεῖ. προοι- 
, VC , c B τὸ ἀγρεῖον τῶν ἃ 

4 x D 
oldstoNc uscite πον qe is τὴν ἐν αὐτῇ ἀλληγορουμένην κοσμογένειαν καὶ τὴν 

* ^ [^ , 

᾿ er 

xovousi δὲ καὶ τὴν ὁπλοποιίαν Ομηρος ἘΣ ἘΟΥΤΟΥΣ Ps ̓  Joder &' Hqaíorov, πορίσεται ἕτερα 
, 

Y y " ᾿ 
L δυ 

B 
ES » €], » 

αὐτόϑι ποικιλίαν. στερηϑεὶς γὰρ ὧν cod n É λλ EREEUS παρεμβαλεῖ ἀκοῆς ἄξια. Ὅτι ἕν 80 διὰ τῆς μητρὸς Θέτιδος. καὶ τὸ τοιοῦτον ἐπεισόδιον pti] οὔ ἅρματος vm ᾿Αχιλλέως. ἔνϑα καὶ 
: PME ΩΣ εἰ s m 2v £ 400g κατόπιν TOU zx - 

μὲν τοῖς ius ἔχτωρ δεϑεὶς τῶν d: ie wed. Vibe ικῶν ἀποριῶν λυτιχοὶ λαλοῦσιν εἰς τοῦτο 
s z c - , t y μέμφονται πολλοὶ τὸν ἜΘ τς ΟΠ τος ΘΟ TRUE 4s Ξ i τὸν “ἔχτορα ἐθέλοντα b : 6.) φϑάνει λύων xoi ἐνταῦϑα τὸ ἄπορον oig ποιεῖ Eie 

moe. Ὅμηρος δὲ (Vers. 126.) φϑάνει λύωι iv' ἀπ᾿ ὥμοιιν κεφαλὴν τάμοι ὀξέϊ χαλκῷ. καὶ 
ι ' - , ) ΞΕ x s 

[44 
- . ΓΞ 

τὴν κεφαλὴν τοῦ Πατρόκλου P di ἕλκε dion Hd ar 3 dl dpa Tomi iste - - u V 
7LCc7LOUX€ 

3 , S 

So οὗκ αὐτὸ r óvov, ρα Rr i e a rd $e: E ἔν: din οὔκουν μόνον χεφαλῆς ἑχτομῆν 

E Ως , « , , 3 A/3^ Qo Ἢ 
" 

κεφαλῇ ἐκεῖνος ἐμπείρας τὸ δόρυ ἐξανέτεινεν εἰς σχῆμα κωδείας. * τὸν δὲ νέκυν Τρωῇσιν ἐρυσσά- 
e 4 Y 1 - - E: σὶ γα 

i 
ὁ "Exrep ἐϑέλει, ἀλλὰ xoi τὸν γεκρὸν μελετᾷ δοῦναι κυσι. quot y b dvi καὶ cp pA ^ εἰ Br ᾿Ξ * c ^ 3 M 23 d 

TOLOUTOY € ] d 7 
μένος χυσὶ δῴη. καὶ οὕτω μὲν ὠμὸς ὧν PU 1 φλτου ἕλχει τὸν ὑφ᾽ "Exropog πεσόντα 1] άτροκλον; 

3234; 7 7) 
e^z ct 

ἂν c , 

Innóóoog uer Ολίγα δησάμενος τελαμῶνι yia "ri vexoQ. ( Vers. 128.) Ὅτι «Αἴας 0 μέγας 40 
E ΕΝ c 4 regen ee LIEN. s . * 

γένοιτ᾽ ἂν xoi τοῦτο μάλιστα αἴτιον ἑλχυσμοῦ τῷ τοῦ ἔχτορος Qc ovudird P Eben" v opp 
4 Ξ DU Y E ; x«t c ja : 

ἐκώλυσέ τε τὸν Ἕχτορα αἰχίσασϑαι τὸν τοῦ Πατρόκλου Δ ἘΝ pie VoM Boy 26i" trei iy 
n" ’ * , 2 sf ^ εἰ Ἢ ἐφ 0 ; 

X 
liec δ᾽ ἐγγύθεν ἦλϑε φέρων σάκος ingen 6 p e d PUE idu: ἣν συνεξωμοίωσεν ὃ ποιητὴς 

, 3 23 7 Ν x Y DA 
συ 

5 
δίφρον δ᾽ ἀνόρουσε, καὶ ὅρα τὸ γοργὸν τῆς SUE ἐν υτὰ DAP TIME IH τρόκλου νεχρῷ οὐδέν τι ἄμεε- 

k v Est DER τοῦ Ifa . 
τῇ τοῦ ἥρωος ἐπείξει, ὃς προχληδεὶς ὑπὸ ἢῆ]Ίενελάου βοηϑῆσαι uk dp a s Vulp πρὸς πύργον παρα- 

« 3 E y ' ι 3: » 4 ΣΟ 7j; 
“ἁψάμενος εὐϑὺς εἰς ἐπιχουρίαν κατὰ σπουδὴν ηλϑεν. ἔχει δέ τι GUT. 1 €tQnt 

, T f X ἐγταῦϑα δὲ πύργον oiov 
' 1 » , » ^. , id βολὴ τοῦ κατὰ τὸν Aievra σάκεος, εἰ πὲρ ἄλλως μὲν πύργοι φέρουσιν ἄνδρας, 
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τοῦτον ὃ Αἴας φέρει. (Vers. 132. )'0 δὲ ποιητὴς παραβολὴν ἑτέραν, ὡς ἔϑος αὐτῷ, διασκευάλζων 40 
goi "dins δ᾽ ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ σάκος εὐρὺ καλύψας ἑστήκει , ὧς τίς τε λέων περὶ οἷσι τέκεσσιν, ᾧ ῥά 

τε vim ἄγοντι συναντήσονται ἐν ὕλῃ ἄνδρες, ἐπαχτῆρες, 0 δέ τε σϑένεϊ βλεμεαίνει, πᾶν δέ τ᾽ ἐπισχύ- 
VLOY χάτω ἕλκεται ὅσσε καλύπτων. καὶ ὅρα ὡς, εἰ καὶ tov MivéAoov φϑάσας εἴκασε λέοντι, ἀλλ ἐχεῖ- 

vov μὲν ἐθεώρησεν. ὡς λέοντα nn ἁρπάσαντα βοῦν, τοῦτον δὲ λέοντι ἄγοντι τέκνα, οὗ πλείων ὃ ϑυ- 
μὸς, καὶ ταῦτα νήπιω, ὧν μείξων φροντὶς τοῖς τεκοῦσιν. ἔτι δὲ τὴν μὲν πρὸς τὸν Πάτροκλον τοῦ 

Μενελάου εὔνοιαν τοιαύτην εἰναι φϑάσας εἰπεν, ὁποία τις καὶ βοὸς πρώτως τεκούσης. ἐστὶ περὶ τέχνον 

δάμαλιν. τὴν δὲ τοῦ ἀνδρειοτάτου σπουδὴν Αἴαντος ἐπὶ Πατρόκλῳ εὐνοίᾳ εἰκάζει, ὁποίαν σχοίη ἂν 

λέαινα περὶ σχυμνία. ὅλως δὲ εἰπεῖν, τὰς δύο τοῦ Μενελάου παραβολὰς συνῆψεν ἐπὶ τοῦ Δἴαντος, ζῷον 
10 παραλαβὼν τὴν λέαιναν ψιλότεκνόν τε οὐδὲν ἶσον τῆς βοὸς καὶ ἄλκιμον. λέοντα γὰρ νῦν οἱ παλαιοὶ τὴν 

ϑήλειαν λέγεσϑαί φασιν, oic τοῦ ποιητοῦ μὴ εἰδότος εἰπεῖν λέαιναν, ὡς καὶ περὶ “Ἡρτέμιδος εἶπέ που 

τὸ, ἐπεί σε λέοντα γυναιξὶν ἔϑηκε Ζεὺς, O ἐστι λέαιναν. οἱ δὲ τοῦτο λέγοντες ἱστοροῦσι καὶ ὅτι λέων 

ἄῤῥην οὐ σχυμναγωγεῖ. διὸ Ζηνόδοτος οὐ παρεδέχετο τοὺς ἐνταῦϑα στίχους, λέκοντα μὲν αὐτὸς τὸν 50 
ἄῤῥενα νοῶν, λέγων δὲ μὴ σκυμναγωγεῖν τὸν ἄῤῥενα. καὶ μὴν ᾿Αντίμαχος καὶ ἄλλοι σκυμναγωγεῖν ioro- 

᾿ροῦσι καὶ τὸν ἄῤῥενα λέοντα. Ὅρα δὲ ὅτι τὸ, ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ ἑστήκει, ταὐτόν ἐστι τῷ ἀμφὶ αὐτῷ 
ἤγουν ἀμφὶ Πατρόκλῳ ἔβαινεν, 0 πρὸ βραχέων ἐῤῥέϑη. διὸ καὶ ἐπάγει ὡς “ἴας περὶ Πατρόκλῳ βεβήκει. 
ἐπεὶ δὲ ἡ ἀμφῖ καὶ ἡ περῖ ἰσοδύναμοί εἰσιν, εἰπὼν ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ εἱστήκει, ἐπήγαγεν" ὡς λέων 
περὶ τέκνοις. (Vers. 133.) Ἔνϑα ὅρα ὅτι τέκεα καὶ τέκνα οὐκ ἐπὶ μόνων ἀνϑρώπων ἀλλὰ καὶ ἐπὶ 
ἀλόγων, διὸ χαὶ πρωτοτόκος βοῦς πρὸ μικροῦ παρὰ τὸ τεχεῖν. ( Vers. 152.) Τὸ δὲ, σάκος καλύψας, 

20 ἀντὶ τοῦ σκεπάσας καὶ οἷον κάλυμμα προστησάμενος τὸ πυργοειδὲς αὐτοῦ σάκος. ἐνταῦϑα δὲ οὐκ ἂν 
εἴη ἀχρεῖον τὸ ἐπισημήνασϑαι ὅτι ἄδηλον μὲν εἴτε παρὰ τὸ πολεμικὸν σάκος εἴτε παρὰ τοὺς σάκας τὸ 
ἐθνικὸν ἤγετο Βαβυλώνιος ἑορτὴ σαχέα καλουμένη ἐφ᾽ ἡμέρας πέντε, ἐν αἷς ἄρχονταί, φασιν, οἱ δεσπό- 

ταῦ ὑπὸ τῶν οἰχετῶν, ἀφηγουμένου τῆς οἰχίας ἑνὸς τῶν δούλων στολὴν ἐνδεδυχότος βασιλικήν. γενήσε- 
ται δὲ καὶ μετ᾽ ὀλίγα μνήμη τοιαύτης ἑορτῆς Θετταλικῆς, καλουμένης Πελωρίας. (Vers. 134.) Τὸ δὲ 
νήπια ἐλλειπτικῶς νεογνὰ τέκνα δηλοῖ. ᾿Επακτῆρες δὲ οἱ ϑηραταὶ, ὡς ἀεί τι ἐπαγόμενοι, οἷον κύνας 

1132 κὴ ὅπλα, ἢ ὡς ἐπαγόμενοι τοῖς ϑηρίοις, ἤγουν πολεμίων δίκην ἐπιόντες. τὸ γὰρ ἐπάγειν πολεμικὴ πολ- 60 
λάκις λέξις, ὡς δηλοῖ καὶ ὃ κωμιχός. εἴρηται δὲ περὶ τούτων καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ. ( Vers. 135.) Τὸ δὲ βλε- 
μεαίνειν ἔφη φϑάσας καὶ ἐπὶ κάπρου. τί δὲ ἡ λέξις δηλοῖ, ἐν τοῖς πρὸ τούτων ἔστι γνῶναι. ( Vers. 156.) 
᾿Επισχύνιον δέ ἐστι, κατὰ τοὺς παλαιοὺς εἰπεῖν, ἐπιδέρμιον, 0 ἐπιχαλᾶται τοῖς τῶν λεόντων ὀφϑαλμοῖς 

3o χαὶ καλύπτει αὐτοὺς προνοίᾳ φύσεως, οὐ τοσοῦτον διὰ ϑυμὸν ὅτε σχίζεται τὸ ϑηρίον, 6 ἐστιν ὀργίζε- 
ται, ὅσον ἵνὰ μὴ βλέπων τὰ ἐπιῤῥιπτόμενα βέλη δειλαίνηται. Τὸ δὲ καλύπτων, εἰ μὲν παϑητικῶς γοη- 

un. TO CAxe" va , οὐδέτερόν ἐστιν, ἵνα ἐπισκύνιον λέγηται καλύπτον τοὺς ὀιρϑαλμούς" εἰ δὲ τὸ ἕλχε-1099 

ται ἀντὶ τοῦ ἕλκει ἐστὶν ἐνεργητικῶς, ὃ καὶ βέτιον, ἀῤῥενικῶς λέγεται καλύπτων τὼ ὄσσε ὁ λέων, ὡς 
αὐτὸς οὕτω ποιῶν, οἱ μὴν πάσχων τὸν τοῦ ἐπισχυνίου, ἑλχυσμόν. ( Vers. 139.) Ὅτι οἰκτρὸν τὸ ἑστήκει, 
ὃ βασιλεὺς δηλαδὴ, μέγα πένϑος &vi στήϑεσσιν ἀέξων. ( Vers. 140.) Ὅτι ἐπίτηδες τὸν “ἔχτορα στρέ- 

φων ἐν γρῷ μάχης ὃ ποιητὴς, ἵνα πιϑανῶς χαὶ ποιήσῃ χαὶ no» τὰ ἱστορηϑησόμενα, πλάττει τὸν 

Τ᾽ λαῦκον ἐρεϑίζοντα κατὰ Πατρόκλου τὸν “ἕκτορα i ἐν τῷ εἰπεῖν τοιαῦτα " "Exrog , εἶδος ἄριστε, μάχης 
ἄρα πολλὸν ἐδεύεο , ἢ σ᾽ av*rog χλέος ἐσϑλὸν € ἔχει, φύξηλιν ἐόντα" φράζεο νῦν ὅππως κε πόλιν καὶ 10 

ἄστυ σαώσῃς οἷος σὺν λαοῖσι, τοὶ ᾿Ιλίῳ ἐγγεγάασιν" οὐ γάρ τις “υκίων ye μαχησόμενος Δαναοῖσιν εἶσι 

4ο περὶ πτόλιος, ἐπεὶ οὐχ ἄρα "uc χάρις ἦεν μάρνασϑαι δηίοισι μετ ̓ ἀνδράσιν νωλεμὲς αἰεί. & περ ἐκ πα- 

ραλλήλου xoi νῦν δηλοῖ τὸ αὐτό. εἶτα (Vers. 149.) πάνυ ἐντρέπων αὐτὸν ἐπὶ τῷ Σαρπηδόνι i ἐπάγει 

ἀσυνδέτως" πῶς κε σὺ χείρονα φῶτα σαώσειας He" ὅμιλον, σχέτλιε, ἐπεὶ Σαρπηδόνα, ἅμα ξεῖνον. χαὶ 
ἑταῖρον, χάλλιπες ᾿᾿ργείοισιν ἕλωρ xol χύρμα γενέσϑαι; Ἀδς τοι πόλλ᾽ ὄφελος γένετο πτόλεϊ τε χαὶ αὐτῷ, 20 

ἤγουν σοὶ, ζωὸς ἐών" νῦν δὲ οὔ οἱ ἀλαλκχέμεναι, χύνας ἔτλης. τῷ, ἤγουν διὸ, νῦν εἴ τις ἐμοὶ «1υχίων 

ἐπιπείσετοι ἀνδρῶν οἴκαδεϊ luv, Τροίῃ δὲ πεφήσεται αἰπὺς ὄλεϑρος" εἰ γὰρ νῦν Τρώεσσι μένος πολυ- 

ϑαρσὲς ἐνείη ἄτρομον, οἷόν τ᾽ ἄνδρας εἰσέρχεται, οἱ περὶ πάτρης μάχονται, αἶψά xt Πάτροκλον 

2 
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- * - , 

ἐρυσαίμεϑα "IDiov εἴσω. εἰ δ᾽ οὗτος ἐκεῖ ἔλϑοι τεϑνεὼς, ταχὺ ἂν ᾿Αργεῖοι Σαρπηδόνος ἔντεα καλὰ 
* 2 , 2» , * , 3 , ει »᾽ 3» 

30 λύσειαν, καὶ αὐτὸν ἂν ἀγοίμεϑα Ἴλιον εἴσω. τοίου γὰρ ϑεράπων πέφατ᾽ ἀνέρος, ὃς μέγ᾽ ἄριστος * 4o- 
' s , , 5 " , , , , 

γείων παρὰ νηυσὶ καὶ ἀγχέμαχοι ϑεράποντες. eive ( Vers. 166.) τὸ δριμύτατον νόημα ἐπάγων φησίν" 
, » , » 3» * , 3255 ΄ὦ 22 

ἀλλὰ σύ y «Αἴαντος μεγαλήτορος οὐκ ἐτάλασσας στήμεναι ἄντα xer ὅσσε ἰδὼν δηίων iv ἀὐτῇ, οὐδ 
* , Ν , , 1 Li - (tm ' 

ἰϑὺς μαχέσασθαι" ἐπεὶ σέο φέρτερός ἐστιν. ὃ καὶ δάκνει τὸν “Ἕχτορα, ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς φανήσεται. 
V 4 "0 3. , , « 3 , A "E, i x 3 EY 427 2 - y. óL 

( Vers. 142.) Ὅρα δ᾽ iy τούτοις ὅτι ov μόνον τὸ, "Exroo εἰδος ἄριστε καὶ ἑξῆς, ix τῆς y ῥαψῳδίας 
, » - , 3) 27 - 3 , , * e € 3 

παρέξεσται ἤγουν ἐκ τοῦ, Δύσπαρι, εἶδος ἄριστε καὶ ἑξῆς, ὀνειδίζοντος 1 λαύχου τὸν Extooo ὡς εἰδος 

4o μὲν ἔχει καλὸν, οὐκέτι δὲ καὶ ἀνδρείαν ψυχὴν, ἀλλὰ καὶ “ἕτερα νοήματα κεῖνται παρειλκισμένα ἑτέρω-4138 
ϑὲεν, οἷον τοῦ Σαρπηδόνος ὀνειδίσαντός που ὡς μηδὲ μετὰ τῶν ἐπικούρων ἀνύει τι ὁ “Εχτωρ γενναῖον, 

, - - , - Lu , * , 

παραξέσας ὃ I λαῦκος ἐνεταῦϑα (Vers. 144.) φησί" φράζεο νῦν ὅππως χε πόλιν καὶ ἄστυ σαώσῃς καὶ 10 
ἑξῆς, πάλιν τοῦ ᾿Αχιλλέως εἰπόντος ( Vers. 147.) ἐν ταῖς «ταῖς, ὅτι οὐκ ἄρα τις χάρις ἧέν μάρνασϑαν 
δηίοισι καὶ ἑξῆς, κεῖται a αὐτὰ ἐνταῦϑα καὶ παρὰ τῷ I λαύκῳ" ἔτι τοῦ Θερσίτου εἰπόντος ( Vers. 154.) 
2 “- - , 3 * - , 3 c , , — ΕΣ , "4 

ἐν τοῖς προλαβοῦσι λόγον ἐρεϑιστικὸν τοῦ δημοῦυ εἰς ὑποχώρησιν ἐν τῷ, οἴχαδε γεωμεϑὰ , λέγει spas 

γέστερον ἐχείνου τοιοῦτον τι νῦν xal 0 1 λαῦκος ἐν τῷ, εἴ τις ἐμοὶ “υκίων ἐπιπείσεταν ἀνδρῶν, οἴκαδε 
M . x - , 3 , , 27 x c f ͵ὔ 3 ' , 3 , 

ἵμεν " ἔτι τοῦ βασιλέως εἰπόντος ἐν ἄλλοις (Vers. 156.) ὡς εἴ πέρ ποτὲ etg μίαν βουλεύσομεν ανυσϑη- 
σεταί τι γενναῖον, φησὶν ἐνταῦϑα καὶ ὃ [λαῦχος ὡς: εἰ νῦν Τρώεσσι μένος πολυϑαρσὲς ἐνείη ἄτρομον, 

T 3, ' € 1 1 δὰ 5 , , , οἷον εἰσέρχεται τοὺς ὑπὲρ πάτρης μαχομένους. ταχὺ ἂν Πάτροκλον ἐρυσαίμεθα. 0 δὴ καὶ ὀνειδιστικόν 
ἐστιν "Exropog xol ἀνάμνησις λόγου, ἐν ᾧ ἠξίου Εχτωρ ϑνήσκειν ὑπὲρ πατρίδος, εἰπών" εἷς οἰωνὸς 
ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης" ἔτι τοῦ “Κχτορος ὀνειδίσαντος τὸν ἀδελφὸν Πάριν οἷα μὴ ἀντιστῆ- 

ϑογαι τῷ Μενελάῳ τολμήσαντα, ὃ IAoUxog ἐν ταῦϑα φησὶ πρὸς “Εχτορα, ὅτι Αἴαντε μεγαλήτορι OUX 20 
ἔτλη ἀντιστῆναι. οὕτω διόλου τὴν δημηγορίαν τοῦ Γλαύκου ὃ ποιητὴς χέντρωνος δίκην ἀπὸ ἐννοιῶν 
ἀλλαχοῦ ῥηθεισῶν συνέῤῥαψε, χατὰ τὰ ὕστερον δηλαδὴ ὁμηρόχεντρα. σχεδὸν γὰρ μίαν ἔννοιαν ἔχει 
ἐκ νέου ῥηθεῖσαν τὴν λέγουσαν, πῶς ἂν σὺ χείρονα φῶτα σαώσειας καὶ ἑξῆς. αἱ δὲ λοιπαὶ ἄλλοθεν 
μεϑειλκύσϑησαν. καὶ ἔστι καὶ τοῦτο μέϑοδος ἀρίστη τοῦ ποιητοῦ, διδάσκοντος ὡς χρὴ πολυτρόπως 
τὰς ἐννοίας παραποιεῖν, οἷον ἐν σχημάτων ἐξαλλαγαῖς, ἐν πλατυσμοῖς, ἐν στενότησιν, ἤδη δέ πως καὶ 
ἐν μεταϑέσεσιν. τὸ γὰρ ovx ἄρα τις χάρις ἦν ( Vers. 147.) οὐ μεταπεποίηται, ἀλλὰ μόνον μετατέτα- 
κται, ῥηϑὲν καὶ ἐνταῦϑα ὥς περ καὶ ἀλλαχοῦ, καϑά περ xoi τὸ, μέγ᾽ ἄριστος ᾿Αργείων παρὰ νηυσὶ; 
xci ἀγχέμαχοι ϑεράποντες, ἤδη προῤῥηθὲν περὶ ᾿Αχιλλέως, λέγεται καὶ ἐνταῦϑα ὡσαύτως ὑπὸ τοῦ 
Tiovzov. καὶ τοιαῦτα μὲν καὶ ταῦτα, ( Vers. 142.) Ὅρα δὲ ὅτι εἶδος ἄριστον καὶ τὸν “ἔχτορα ἱστορεῖ 
0 ποιητὴς, ὡς καὶ ἕν τοῖς μετα ταῦτα, καὶ οὐ κατὰ τοὺς ὕστερον, εἰ δεχϑῇ καὶ στραβὸν, ὡς ἐχεῖνον 30 
φασίν. ὡς δὲ καὶ εὐμεγέϑης ἦν, ἐμφαίνεταί που ὅτε τὰ τοῦ ᾿Αχιλλέως ὕπλα προσήρμοσε καὶ αὐτῷ, 

6o xe καὶ τῷ Πατρόκλῳ, οἷα ἰσομεγέϑει. ἐρεῖ yàp ὅτι χυανέαις ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων, " Exrogt 
ὃ ἥρμοσε τεύχεα ἐπὶ χροὶ, τουτέστι προσηρμόσϑησαν παϑητιχῶς. ὃ μὴ ἀνεχόμενοί τινες, οἷα ὀχνοῦντες 
σον μέγεϑος δοῦναι τῷ τηλικούτῳ yis καὶ τῷ “Εχτορι, ἐπὶ Διὸς ἀκούουσι τὸ ἥρμοσε, λέγοντες ὡς 
ἐπ᾿ ὀφρύσι νεύσας Κρονίων ἥρμοσεν αὐτὸς τὰ τεύχεα τῷ Ἕχτορι. ( Vers. 143.) Κλέος δὲ καὶ νῦν ἐσϑλὸν 
πρὸς διαστολὴν ἔφη τῆς οὐκ ἐσθλῆς φήμης. Φύξηλις δὲ, εἰ μὲν ὃ φεύγων ἅλις, ἔχεται λόγου τὸ διὰ 
τοῦ ἦτα γράφεσϑαι τὴν παραλήγουσαν" εἰ δὲ ὃ φεύγων ἴλας, ἤγουν τὰς iv πολέμῳ τάξεις κατὰ τὸν 

᾿ “Ὁ Πορφυρίῳ λόγον, ἔχει ἀπορίαν ἡ γραφή. (Vers. 144.) ' Ey δὲ τῷ, πόλιν xoci ἄστυ σαώσεις, ζη- 
1100z; téov εἰ πόλιν μὲν λέγει τὸ κατώτερον, ἄστυ δὲ τὴν ἀκρόπολιν, ἢ καὶ ἀνάπαλιν. ἴσως δὲ καὶ ἐκ πα- 

ρθαλλήλου ἔφη πόλιν καὶ ἄστυ ὡς ἰσοδύναμα, ταὐτολογῶν xal νῦν διὰ τὸ ἀγωνιᾶν. οἱ δὲ παλαιοί φασι, 4o 
πολιν μὲν τὴν πολιτείαν, ἄστυ δὲ τὸ τεῖχος. Τὸ δὲ σαώσεις οἷος ἤγουν μόνος καὶ ἑξῆς, πάνυ σεμνύνειν 
τους “Τυχίους, ὡς αὐτῶν μὲν τὸ πᾶν ὄντων, "Exropog δὲ μόνου λειπομένου, εἰ μὴ αὐτοὶ τὸ ἀξιολογώ- 
τατον μέρος μάχονται. οὕτω δὲ καὶ πρὸ μιχροῦ μέγα φρονῶν ὁ I2«Uxog ἔφη ὅτε Μυρμιδόνες Δαναῶν 
χολοῦνται, οὐς ἐπὶ νηυσὶν ἡμεῖς ἐπέφνομεν. ἐνταῦϑα δὲ ὅρα καὶ ὅτι ᾿Ιλιεῖς μὴ εἰωθὼς λέγειν ὁ ποιητὴς, 
ὡς χαὶ ἀλλαχοῦ σεσημείωται, περιφράζει αὐτοὺς, εἰπών" οἵ Ato ἐγγεγάασιν, ἤγοὺν ἐνγεγέννη- 
ται. πολλὰ δὲ χαὶ ἄλλα ἐϑνιχκὰ προάγονται xara περίφρασιν, ὡς δηλοῖ καὶ ὁ γρέψας τὰ ἐϑνικά, 
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( Vers. 147.) Τὸ δὲ, ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις καὶ ἑξῆς. πρὸς ἀχάριστον οἰκεῖον εἰπεῖν βοηϑηϑέντα ἐν 
ἀνάγκῃ. στρατηγικὸν δὲ καὶ τὸ ὀνειδίσαι ἐφ᾽ οἷς μή τις τῶν ἐν πολέμῳ ϑανόντων σώζεται γάρις. ὀκνή- 
σουσι γὰρ οἱ ζῶντες κινδυνεύειν ὁ ὁρῶντες ἀνεκδικήτους τοὺς πεσόντας. (Vest 149. ) To δὲ. πῶς àv 

σὺ χείρονα "φῶτα σαώσειας. μεϑ᾽ ὅμιλον σχέτλιε καὶ ἑξῆς, ἐπιχείρημα ἐστιν ἐκ τοῦ μείζονος. ϑέλδι γὰρ 

εἰπεῖν ὡς ὃ τοῦ βασιλέως τῶν «“Τυκίων πεσόντος ἀμελήσας οἷός τις φανεῖται περὶ τοὺς ἰδιώτας καὶ χείρο- 
νας. τὸ γὰρ, φῶτα μεϑ' ὅμιλον, τὸν τοῦ δήμου ἄνδρα δηλοῖ. (Vers. 150.) «Σχέτλιος δὲ νῦν 0 χαῦνος 
δοχεῖ λέγεσθαι. ὃν ἔδει σχέσϑαι καὶ τλῆναι, ὃ ἐστιν ὑπομεῖναι, οὐ μὴν ἐνδοῦναι, ὡς δηλοῖ τὸ, οὔ οἱ 
ἀλαλκέμεναι κύνας ἔτλης, καὶ τὸ, οὐκ ἐτάλασσας στῆναι ἄντα Αἴαντος. (Vers. 151.) Τὸ δὲ, ξεῖνον 
καὶ ἑταῖρον, μέγα ὄνειδος τῷ Exroot, ὡς εἰς ξένιον xa ἑταιρεῖον Δία παρανομοῦντι, ἐφ᾽ οἷς τὸν xci 

10 ξεῖνον καὶ ἑταῖρον Σαρπηδόνα περιορᾷ, ὃν xoi πολυωφελῆ λέγει οὐ τῇ πόλει μόνον; ἀλλὰ καὶ αὐτῷ, 
ἐντρέπων. εἰς πλέον τὸν ἽἝχτορα ὡς εὐηργετημένον μὲν πολλὰ καὶ κοινῇ καὶ ἰδίᾳ, οὐ μεμνημένον δὲ, καὶ 
ταῦτα ἐφ᾽ οἷς οὐδὲν μέγα ποιήσει , ἀλλὰ κύνας μόνον ἀλόλκη αὐτοῦ. οἴεται γὰρ o 1; λαῦχος ἄταφον ὡς 
εἰκὸς ἐν τῷ πεδίῳ κεῖσϑαι τὸν Σαρπηδόνα, μὴ εἰδὼς τὴν προμηϑευϑεῖσαν αὐτοῦ ἁρπαγήν. δῆλον δὲ 

ὅτι τὲ πολλὴ διαφορὰ ξείνου καὶ ἑταίρου, καὶ ὅτι καϑ' ὁμοιότητα τούτου κεῖται ἐν ᾿Οδυσσείᾳ τὸ, ξεῖνε 
φίλε, εἰ καί μοι νεμεσήσεαι. ( Vers. 154.) Τὸ δὲ, "Ἡργείοισιν ἕλωρ, κατὰ τὸ ἑλώρια χύνεσσιν εἴρηται. 

10 

Τὸ δὲ, εἴ τις ἐμοὶ ἐπιπείσεται, ἐμλφαίνει μὴ οὕτω τοὺς ZLuxiovg τῷ 1: λαύχῳ. πείϑεσθαι, ὡς πέρ ποτε 20 

τῷ Σαρπηδόνι. f Miens 155.) Τὸ δὲ, οἴκαδε ἴμεν, δύναται xoi πληϑυντικὸν είναι ῥῆμα δηλοῦν τὸ ἐρχό- 
μεϑα, καὶ ἀπαρέμφατον δὲ, κατὰ σχῆμα ἐλλείψεως, οἷον ἵνα λέγῃ ὡς, εἴ τίς μοι πείσεται ἀπελϑεῖν, εὖ 

ποιήσειν" ὃ σιγήσας ὁ 1 Πλαῦκος διὰ τὸ δύσφημον ἑλλιπῶς ἔφρασε. καὶ ἄλλως δὲ, ἀπαρεμφάτου ὄντος 

113Áro9 ἵμεν, ὃ ἐπαγόμενος σύνδεσμος ἐ ἐν τῷ, Τροίῃ δὲ πεφήσεται ὄλεϑρος, ἀργὸς κεῖται ἀντὶ τοῦ δὴ παρα- 

πληρωματιχοῦ, ἵνα λέγῃ ὅτι. εἴ τις osten ἐμοὶ πειϑήσεται οἴκαδε ἀπελϑεῖν, τῇ Τροίΐῳ δὴ πέφηνεν 
ὅλεϑρος. ( Vers. 154.) Δῆλον δὲ ὡς iv τῷ, εἴ τις “υκχίων ἐμοὶ πείσεται, τὸ τὶς διεξοδικῶς νοεῖται 

ἀντὶ τοῦ, οὗτος καὶ ἐχεῖνος χαὶ ἄλλος, xai ὅλως εἰπεῖν, ἕκαστος. ἄλλως γὰρ εἷς τις «Ἵύκιος οἴκαδε 
νοστήσας οὐχ᾽ οὕτω βλάψει τὴν Ἰροίαν ὥς πὲρ οὐδὲ πεσών. τοιοῦτος νοῦς τοῦ τις καὶ παρὰ τῷ φιλο- 

μήρῳ Σοφοκλεῖ ἐν τῷ, ὥρα τινὰ; ἤγουν ἕκαστον, τῶν “Σαλαμινίων, ποδοῖν κλοπὰν dofod as, ἤγουν 

λάϑρᾳ φυγεῖν. ἔστι yep ὡς νόῳ κλέπτειν καὶ χερσὶν, οὕτω καὶ ποσί. (Vers. 155. ) Τὸ δὲ πεφήσεται 
παρισοῦται μὲν κατὰ σχῆμα χάλλους πρὸς τὸ πείσεται δηλοῖ δὲ τὸ φανήσεται ὡς ἀπὸ τοῦ φῶ φήσω, 
οὗ παράγωγον τὸ φαίνω. σημαίνει δὲ ἡ λέξις ἔστιν ὅτε χαὶ τὸ φονευϑηήσεται, "ὡς παρὰ «Τυκόφρονι. 3o 

παράγεται δὲ ἐκεῖνο ἐκ τοῦ φῶ τὸ φονεύω,; οὗ μέλλων οὐ μόνον φήσω, ἀλλὰ καὶ φάσω διὰ τοῦ ἃ, ὅϑεν 
30 ἐνταῦϑα τὸ, τοίου ϑεράπων πέφατ᾽ ἀνέρος. (Vers. 159.) Τὸ δὲ ἐρυσαίμεθα χαὶ τὸ Ἴλιον εἴσω δὶς ἐν- 

ταῦϑα κεῖνται, λέξεις αὗται φίλαι τῷ ποιητῇ. βίαιον δὲ δηλοῖ ἑλκυσμὸν τὸ ἐρυσαίμεθα δηλοῖ γὰρ τὸ 

βίᾳ ἑλκύσομεν. ἔστι δ᾽ ἐνταῦϑα ἡ κατὰ ̓ ῥήτορας ἀξίωσις τῆς τοῦ Τλαύκου δημηγορίας. & γὰρ λέγει, διὰ 
τοῦτο λέγει, ἀξιῶν ἑλκυσϑῆναι τὲν τοῦ Πατρόκλου νεκρὸν, ὡς ἂν ἀντ᾽ ἐχείνου οἱ ᾿Δργεῖοι λύσειαν τὰ 

τοῦ Σαρπηδόνος τε ὅπλα καὶ αὐτὸν ἐχεῖνον. Ὅρα Ó ἐν τούτοις ὡς καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ κεῖται τὸ οἷόν τὲ 

εἶναι, καὶ διὰ τῶν τεϑνεώτων συναλλάττεσϑαι τὰ δοκοῦντα τοῖς μέρεσιν, ὁποῖα πολλὰ γενέσϑ᾽οι ἱστόρηνται; 

καὶ ὅτι (Vers. 165.) πὸ λύσειαν ἐπὶ ὅπλων ἔφη, ὡς οἷά τινων αἰχμαλώτων χαὶ αὐτῶν" οὕτω δὲ καὶ ἵππου 
καὶ νῆες αἰχμάλωτοι λέγονται, εἰ δὲ ἐπανασωϑῶσι, λύονται" καὶ ὅτι τὸ ἄγεσϑαι καὶ νῦν ἐπὶ νεκροῦ 

ἰσον ὃν τῷ λαβεῖν. ἐκ δὲ τοῦ τοιούτου ἄγειν χαὶ ἡ λαφυραγωγία" καὶ ὅτι (Vers. 165.) ἀγχεμάχους καὶ οἱ 
ép goi τοὺς Μυρμιδόνας οἴδασιν. ( Vers. 166.) Ὅρα δὲ καὶ ἐν τῷ, ἀλλὰ σύγ᾽ «ἴαντος, τὸν συναληλιμ- 

«4o μένον γὲ σύνδεσμον κατὰ χασμῳδίας μεσολαβήσαντα, εἰ καὶ μὴ ἀναγκαίως. ( Vers. 1 67. ) Τὸ δὲ, στῆ- 
γαν *&vro Ἅἴαντος, χαὶ τὸ κατ᾽ ὕσσε ἰδεῖν, καὶ τὸ ἰϑὺ μαχέσασϑαι, χαὶ uer ̓ ὀλίγα τὸ, 4liavra ὑπο- 

μεῖναι, τῆς αὐτῆς σημασίας εἰσὶ, ῥητορευϑέντα παραφραστιχῶς. e δ᾽ ἄν καὶ τὸ κατ᾽ ἐνῶπα ἰδεῖν 
ταὐτὸν τῷ x«t. 0066 ἰδεῖν.  ( Vers, 168.) Ὅτι δὲ τὸ, οὐκ ἐτάλασσας «Ἵἴαντος στῆναι ἄντα, καὶ τὸ, ἐπεὶ 
φέρτερός ἐστι σφοδρῶς πέφρασται, δηλοῖ "Exrop, πρὸς μὲν τὰ ἄλλα μὴ ἀντειπὼν, πρὸς ταῦτα δὲ καὶ 
μόνα, ὡς εὐϑὺς ὁηϑήσεται. (Vers, 166. ) 10 δὲ, ovx ἐτάλασσαρ, σχώπτεν μὲν ὡς ἀταλαίπωρον 

καὶ OU τλήμονα τὸν ἽἝχτορα" γίνεται δὲ, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐφάνη: ἀπὸ τοῦ ταλῶ, iE οὗ τὸ TÀO κατὰ 

LI 
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συγκοπὴν, οϑεὲν καὶ TO τλῆναι καὶ ὃ τλήμων καὶ ὁ τλησίπονος καὶ ὅσα τοιαῦτα. ἐκ δὲ τοῦ ταλῶ ταλάσω 

ἀποβληϑέντος τοῦ κατὰ τὸν μέλλοντα τελευταίου φωνήεντος ὃ τάλας γίνεται. (Vers, 167.) Τὸ 

δὲ, δηίων ἐν ἀὐτῇ, ἐντελῶς ἔχει. oV γὰρ ἁπλῶς ἀὐτὴ ὃ πόλεμος, ἀλλ᾽ ἡ τῶν δηίων ἀὐτή. ( Vers. 170.) 

5o Ὅτι “Εχτωρ ἱβριοπαϑήσας, ἐφ᾽ οἷς ἐκ τοῦ 1 λαύ xov ἤκουσε, σφοδρότερον μὲν τοῖς ὀνειδισμοῖς οὐκ 

ἐπεξέρχεται, ὡς εἰδὼς αἰτὸν ἐπὶ δικαίοις ἀγανακτοῦντα, εὐγενῶς δὲ καὶ σεμνῶς μέλλων εἰπεῖν ὡς οὗ 

διὰ δειλίαν ἀναδύεται τὴν μάχην ἀλλὰ διὰ ϑεὸν, ἵνα μὴ δόξη ϑεομαχεῖν, πρῶτα τέως καὶ αὐτὸς xa- 

ϑάπτεται, εἰπὼν πρὸς τὸν D λαῦκον δ δή ποτε ῥηθείη ἂν πρὸς τὸν δοχοῦντα μὲν φρονεῖν, ἀπεοιχότα 
δὲ εἰπόντα, σκώπτων, ὥς πὲρ ἐκεῖνος τοῦτον ἐπὶ ἀνανδρίᾳ, οὕτως αὐτὸς ἐχεῖνον ἐπὶ ἀφροσύνῃ, εἴ γε 

θο ϑεομαχεῖν αὐτὸν βούλεται. φησὶ y&o* 1 λαῦκε, τίη δὲ σὺ τοῖος ἐὼν vnégo*nAov ἔειπες; ὦ πόποι; qr 
ἐφάμην σε περὶ φρένας ἔμμεναι ἄλλων, τῶν ὅσσοι Zvxijv ἐριβώλακα ναιετάουσι" νῦν δέ σεῦ ὠνοσάμην 
πάγχυ φρένας, οἷον ἔειπες. Καὶ ὅρα σκῶμμα λεληϑός. ov γὰρ ἔφη δοξάζειν ὡς ὁ Γλαῦκος πάντων πε-1 185 

1{101]1ριῆν φρένας τῶν κατὰ Τροίαν, "ἀλλὰ μόνων Juxiov, ὡς νῦν γε, οὐδ᾽ αὐτῶν. εἶτα ( Vers. 174.) 

ἐχτιϑεὶς καὶ τί ἐστιν ὃ πὲρ ὁ 1 λαῦκος ὀνοστῶς εἶπεν, ἐπάγει" ὃς τέ ue φὴς Αἴαντα πελώριον ovy. ὑπο- 
μεῖναι. ποῦ δὲ τοῦτο ἔφη ὁ lÀaUxog; ἐν τῷ, ovx ἐτάλασσας, ἤγουν ovy ὑπέμεινας, στῆναι ἄντα 
“Αἴαντος, ὡς ταὐτὸν ὃν οὕτως ἢ ἐκείνως εἰπεῖν. "EvÓOc καὶ ὅρα τὸ, Αἴαντα πελώριον, δοκοῦν- 
τος οἷον παραλαλεῖν τοῦ Exropog μηδὲν προσεῖναι τῷ Αἴαντι σεμνὸν πλέον ἢ τὸ πέλωρον, εἰ καὶ 

106 ]λαῦχος ἐντρέπων τὸν “Εχτορα μεγαλήτορα "πρὸ βραχέων ἔφη τὸν Αἴαντα. ὅτε δὲ πρωτότυπον Toi 
πελώριος ὃ πέλωρος, καὶ ὅτι ἐκ τῆς τοιαύτης λέξεως χαὶ πελωρὶς οὐ μόνον Σικελικὸν ἀχρωτήριον ἀλλὰ 
xoi χήμης εἶδος μεγάλης, ἐκδηλότατον ἐκ τῶν παλαιῶν, παρ᾽ οἷς καὶ Διὸς ἐπίϑετον ὃ πέλωρος καὶ πε- 

λωρία ἑορτὴ παρώνυμος αὐτοῦ, περὶ ἧς λόγος τοιοῦτος παρὰ τῷ δειπνοσοφιστῇ. ἐν τῇ 4iuovic, φησὶν 

γενομένων σεισμῶν ἐῤῥάγη ὄρη τὰ ὀνομαζόμενα Τέμπη. καὶ ὁρμῆσαν τὸ τῆς λίμνης ὕδωρ ἐμβάλλει εἰς 
Ὡοτὸ τοῦ Πηνειοῦ ῥεῖϑρον, καὶ οὕτως ἡ πρότερον λιμνάζουσα χώρα ἐγυμνώϑη. “καὶ ἀναξηραινομένων 

τῶν ὑδάτων πεδία ϑαυμαστὰ μεγέϑει xci κάλλει ἀνεφάνη. καὶ ὃ Πελασγὸς ἀκούσας τράπεζαν ἀφϑό- 
vag χεχοσμημένην τῷ Πελώρῳ παρέϑετο, περὶ οὗ Πελώρου ζητητέον τίς ποτε ἦν, καὶ ὑπηρέτει μετὰ 
καὶ ἄλλων. ὡς δὲ τὴν χώραν κατέσχον, ϑύουσι 4dü πελώρῳ. καὶ εἰς μίμημα τῆς τότε ἑορτῆς τραπέζας 
T€ χοσμοῦντες προτίϑενται, καὶ οὕτω φιλάνϑρωπον πανήγυριν συγκροτοῦσιν, ὡς καὶ τοὺς ξένους ini 
τὴν ϑοίνην παραλαμβάγειν καὶ τοὺς δεσμώτας λύειν καὶ τοὺς οἰκέτας κατακλίναντας ἑστιᾶν μετὰ παῤ- 

ῥησίας. διακονούντων τῶν δεσποτῶν. καὶ ἦγον Θεσσαλοὶ μεγίστην ἐκείνην ἑορτὴν, προσαγορεύοντες 
Πελωρίαν. καὶ ἡν, φησὶν, ἡ αὐτὴ τῇ τῶν Σατουρναλίων. ἐπὶ δὲ τοῖς εἰρημένοις μέγα φρονῶν ὁ "Exrop 
( Vers. 175.) ἐπάγει λόγον ἀνδρείου xoi ϑεοφιλοῦς στρατηγοῦ ἀσυνδέτως χατὰ ἀπόστασιν" οὔ τι ἐγὼν 
ἔῤῥιγα μάχην οὐδὲ κτύπον ἵππων, δι᾽ οὗ δηλοῖ ἀντιμάχων ἱππέων ἐπέλευσιν, ἀλλ᾽ αἰεί τε Διὸς κρείσσων 

νόος, ὕστε καὶ ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ καὶ ἀφείλετο νίκην ῥηιδίως, δτὲ δ᾽ αὐτὸς ἐποτρύνει μαχέσασϑαι 
So 1] ἐποτρύνῃσι μάχεσϑαι, 0 καὶ ἀλλαχοῦ προέχκειται. τοῦτο δὲ, εἰ ἀντὶ τοῦ Διὸς χρείττων τις ἑτέρα λέ"ξις 

Te jj, οἷον τὸ, ϑεῖος ἢ τὸ ϑεοῦ, ἄριστον γίνεται γνωμικὸν, ῥηθὲν τῷ τέως πρὸς τὸ, ἐπεὶ σέο φέρτερος 0 Αἴας 
ἐστὶν, 0 περ ὁ Γλαῦχος ἔφη, ὡς ἀνϑυποφέροντος Exrogoc, ὅτι μὴ 0 Αἴας φέρτερος αὐτοῦ ἀλλὰ κρείττων 
ὃ νοῦς τοῖ ϑεοῦ, καὶ οὐ νῦν μόνον ἀλλ᾽ αἰεί. xci ὅρα ὅτι ὡς ὃ Μενέλαος πρὸ τούτων, οὕτω καὶ 

ὁ Ἕχτωρ νῦν τοῦ ὀκνεῖν τὴν μάχην ϑεὸν αἰτιᾶται, ἐφ᾽ οἷς ὁ “Εχτωρ ( Vers. 179.) λέγει καὶ ἅ περ &- 
ποι ἂν ὃ ἐπὶ προηγησαμένῃ μεμψιμοιρίῳ φιλενδεικτῶν" ἀλλ ἄγε πέπον, παρ᾽ ἕμ᾽ ἵστασο καὶ ἔδε ἔργον, 
Ἴ: πανημέριος κακὸς ἔσσομαι ὡς ἀγορεύεις, 3| καί τινα ἀλκῆς μάλα πὲρ μεμαῶτα σχήσω ἀμυνέμεναι 
πε του δεῖνος » ἤγουν ἐφέξω τῆς εἰς ἄμυναν ἀλκῆς. ( Vers. 170.) Ὅρα δὲ ἐν τοῖς ῥηθεῖσι καὶ τὸ, τοῖος 
— ὑπέροπλον ἕειπας. οὐ γὰρ οὕτω πολὺν δηλοῖ ἔπαινον ἐνταῦϑα τὸ τοῖος, καϑὰ πρὸ ὀλίγων τὸ, τοίου 
7γαρ ϑεράπων, ὃ Πλαῦκος περὶ ᾿Αχιλλέως εἶπεν. ἐχεῖνο μὲν γὰρ πάνυ σεμνῶς ἔγχει κατὰ τὸν σχοπὸν τοῦ 
Γλαύχου. τοῦτο δὲ οὐχ᾽ οὕτως, οἷα τοῦ Exrooog μὴ φιλίως πρὸς τὸν Γλαῦχον ἔχοντος. (Vers. 125.) 

ΤῸ δὲ ἐθθιγαὰ μέσος παρακείμενός ἐστι, συγχοπεὶς ἐκ τοῦ ἐῤῥίγηκα. Τὸ δὲ, οὐδὲ κτύπον ἵππων, ἔχει 
TUR γλυκύτητα διὰ τὴν olov παρηχητικὴν ὁμοιοφωνίαν. ( Vers. 178.) Τὸ δὲ, ὁτὲ δ᾽ αὐτὸς ἐποτρύνει, 

4ο τὰ πλείω" τῶν ἀντιγράφων xoi *yUy παροξυτόνως ἔχει ὅτε δ᾽ αὐτὸς ἐποτρύνει. ἀοχαΐζουσα δὲ ἡ γραφὴ 

10 

20 
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40 
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τὴν αὐτὴν ἑρμηνείαν ἔχει" δηλοῖ γὰρ τὸ ποτὲ δ᾽ αὐτὸς ἐποτρύνει. ( Vers. 179.) Ἔν δὲ τῷ, ἴδε ἔργον, 
ἐπὶ πολέμου τὸ ἔργον, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις, εἰ καὶ κυρίως ἡ λέξις ἐπὶ γεωργίας τίϑεται. (Vers. 180.) Τὸ 

δὲ, κακὸς ἔσομαι, ἀντὶ τοῦ δειλός. πολλαχοῦ δὲ οὕτω λαμβάνεται 0 xax6g. δηλοῖ δέ ποτε xol τὸν 
δυσγενῆ. (Vers. 181.) Τὸ δὲ, ἀλχῆς σχήσω, εὐφήμως κεῖται, νοούμενον ἐπί τε χωλίμης ἑτέρας χαὶ 

ἐπὶ τῆς διὰ φόβον. ( Vers. 186. ) Ὅτι ἔδωκε μὲν ἤδη "Ext τεύχεα χαλὰ τὰ τοῦ ᾿Ἵχιλλέως φέρειν εἰς 

Ἰροίαν, μέγα κλέος εἶναι αὐτῷ, ἢ χρησομένῳ αὐτοῖς ἐς νέωτα, ἢ συνή jO wg ἀναϑήσοντι. μὴ ἀντισχὼν 
δὲ πρὸς τὴν ἐπιϑυμίαν τοῖς Τρωσὶ μὲν ἐφίησι μάχεσϑαι, ὄφρ᾽ ἂν ἐγώ, quow, χιλῆος, ἀμύμονος ἔντεα 
δύω καλὰ L τὰ κατωτέρω χλυτὰ, ἤγουν περιδύσωμαι" αὐτὸς δὲ ϑέων ἐχίχανεν ἑταίρους ὦχα μάλα, οὔπω 

τῆλε ποσὶ χριεπνοῖς μετασπῶὼν; oi πρὸς ἄστυ ἐχεῖνα ἔφερον" στὰς δ᾽ ἀπάνευϑε μάχης πολυδαχρύτου 

10 ἔντε᾽ ἄμειβε. καὶ τὰ μὲν οἰχεῖα ἔδωκε φέρειν εἰς iov , ὃ δ᾽ ἄμβροτα τεύχεα δῦνεν "AyiAAZOG. εἶτα 
( Vers. 194.) ἑρμηνεύων τὸ ἄμβροτα φησίν" & ϑεοὶ 'ovgavioveg πατρὶ φίλε ῳ ἔπορον, ὃ δ᾽ ἂρ Q, ἤγουν 
tto, παιδὶ τῷ pde ὥπασσε γηράς. ἀλλ οὐχ᾽ υἱὸς ἐν ἔντεϊσι πατρὸς ἐγήρα. τοῦτο δὲ περιπαϑῶς 50 

ἐῤῥέϑη xci συντόμως κατὰ οἶκτον, ὡς περιπαϑὲς ὃν υἱὸν εὑρῆσϑαι δυστυχέστερον πατρός. Σημείωσαι 
113602 ὅτι δεινῶς οἰκονομεῖ ὃ ποιητὴς μὴ ἀνατεϑῆναι τὰ ὕὅπλα ἢ ὅλως ἀπαχϑῆναι εἰς Τροίαν ἀλλὰ τῷ 

Ἕκτορι φορηϑῆναι , ἵνα ἐπανασωϑῶσιν αὖϑις τῷ ᾿ἠχιλλεῖ, ὅτε ἀνέλῃ τὸν ἽΡκτορα. ἀλλὰ τοῦτο μὲν 

ἡ ψυχὴ τοῦ Ὁμηρικοῦ πλάσματος, oU ἧττόν τι καὶ τὸν ᾿Αχιλλέα σεμνύνοντος, εἰ τὸν " Exropo κατα- 

βαλεῖ μὴ ἁπλῶς ὄντα ὁπλίτην, ἀλλὰ ϑείοις πεφραγμένον τεύχεσι, δι᾽ ὧν ἐχρατύνετο τὰ πρὸ τούτου 
0 ̓ Αχιλλεύς. ἄλλως δὲ, τὴν τοῦ ᾿Αχιλλέως πανοπλίαν ὁ “Εχκτωρ δύνει, καλλωπιζέμενός τε ὡς εἰχὸς φιλο- 
τίμως. καὶ δόξαν ϑηρώμενος οἷος αὐτὸς, καὶ τῷ σώματι φυλακὴν περιποιούμενος, καϑὰ προεδηλώϑη 

20 πλατύτερον, καὶ τοὺς Τρῶας ἐπιῤῥωννύων, καὶ τοὺς ᾿ΑΙχαιοὺς ἐκφοβῶν. (Vers. 100.) Τὸ δὲ μετασπὼν 

δηλοῖ μὲν τὸ καταλαβὼν, γενόμενον ἐκ τοῦ μετέσπον" ἔστι δὲ μετοχὴ ἀορίστου δευτέρου, χαϑὰ καὶ τὸ 
ἐπέσπον imionwv, ἐπισπεῖν, ἐπισπέσϑαι, ἐπισπόμενος. ( Vers. 192.) Πολυδάκρυτος δὲ μάχη ἡ κατὰ 
πόλεμον πρὸς διαστολὴν ἑτέρας, ὁποία καὶ ἡ κατὰ λογομαχίαν" ἐκείνη γὰρ οὐ πολυδάκρυτος. ᾿Αμείβει 
δὲ τεύχεα νῦν οὐχ᾽ ὃ χρείττων τὰ τοῦ χείρονος, ὡς mov πρὸ rov"rwv γέγονεν, ἀλλὰ τὸ ἀνάπαλιν, εἶ θο 

τ χαὶ ἄλλως χείρων 2v" Exrogog ὃ ταῦτα σχυλευϑεὶς ΠἊάτροκλος. (Vers. 195.) Qc δὲ ϑεόσδοτα τῷ Πη- 

Asi τὰ ὅπλα νῦν μὲν ἐν ὀλιγίστῳ ἐῤῥέϑη., ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ ἱστορηϑησεται καὶ Ó καιρὸς τῆς δόσεως, μερι- 
σϑείσῆς τῆς ἱστορίας, ὡς πολλαχοῦ Ὅμηρος εἴωϑε ποιεῖν. λέγει δὲ καὶ ἡ παροιμία, Πηλεὺς τὴν μάχαι- 

ραν, ὡς διὰ σωφροσύνην λαβόντος αὐτοῦ xoi ξίφος ϑεόϑεν, καϑὰ καὶ 0 κωμικὸς δηλοῖ. (Vers. 197.) 
Τοῦ δὲ γηρὰς ἡ χρῆσις καὶ παρ᾽ ᾿Ησιόδῳ ἐν τῷ, γηράντεσσι τοχεῦσι. γίνεται δὲ τὸ γηρὰς ἐκ τοῦ γηράσας 

3o χατὰ ἀποχοπὴν ὁμοίως τῷ, ἐπιπλώσας ἐπιπλὼς, ἢ ἀπὸ ἀῤῥήτου ἐνεστῶτος τοῦ "γήρημι, ἐξ οὗ ἴσως 102 
χαὶ τὸ, ἐν ἔντεσι πατρὸς ἐγήρα. ὡς γὰρ Morus ἵστην ἵστης ἵστη, οὕτω γήρημι ἐγήρην ἐγήρης ἐγήρη, 
καὶ τροπῇ ἐγήρα. εἰ δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ γηράω γηρῶ τὸ ἐγήρα, ὅρα ὡς ἐν στίχῳ ἑνὶ κεῖται καὶ καινὸν τὸ 
γηρὰς καὶ κοινὸν τὸ ἐγήρα. (Vers. 200.) Ὅτε ϑυμοῦ κἀνταῦϑα ὡς καὶ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ ἐνδειχτιχὸν τὸ, 

κινήσας κάρη, προτὶ ὃν μυϑήσατο ϑυμόν. ( Vers. 201.) Ὅτι προαναφώνησιν πάλιν συνήϑως τῶν ἐφε- 

ξῆς ὃ 0 ποιητὴς ἐχτιϑέμενος τῷ εἴτε λίχνῳ τὴν ἀχοὴν εἴτε φιλέλλ qve ἀχροατῇ παϑαινομένῳ οἷα εἰχὸς ἐφ᾽ - 
οἷς ἽἝχτωρ τὰ τοῦ ᾿Αχιλλέως ἄμβροτα τεύχεα ἔδυνε, πλάττει τὸν “Δία λέγοντα οὕτως" ἃ ÓsiX, οὐδέ τί 
τοι; ἤγουν ὦ δείλαιε, οὔτι δή σοι, ϑάνατος καταϑύμιός ἐστιν, ὃς δή τοι σχεδόν ἐστι" σὺ δ᾽ ἄμβροτα 

τεύχεα δύνεις ἀνδρὸς ἀριστῆος, τόν τὲ τρομέουσι καὶ ἄλλοι. τοῦ δὴ ἑταῖρον ἔπεφνες ἐνηέα τε κρατερόν 
τε, τεύχεα δ᾽ οὐ xarà χόσμον ἀπὸ χρατός τὲ χαὶ ὥμων εἵλευ. εἶτα '( Vers. 206.) καὶ ὑπισχνεῖται ὅτι 

4o νῦν αὐτῷ μέγα κράτος δώσει τῶν, ἤγουν τούτων, ποινὴν, ὃ τοι ἤγουν διότι δὴ οὔτι μάχης ἐχνοστή- 

σαντι δέξεται ̓ ᾿νδρομάχη κλυτὰ τεύχεα Πηλείωνος. ἧ, τουτέστιν ἔφη. καὶ κυανέαις ἐπ᾽ ὀφρύσιν ἔνευ- 

σὲν, ὡς μὴ ἂν ἄλλλως ἐ ἐσομένων τῶν ῥηθέντων, ὃ καὶ ἀλλαχοῦ ἐποίησεν. αἰνιττόμενός τινα διοσημίαν 20 
xal ἐχεῖ, oU τὴν τ σὸν μέντοι, ἀλλὰ τὴν ἔκ τινων καταιγίδων, δι᾽ ὧν ὁ ἄνω Ζεὺς ἤγουν αἰϑὴρ 

) ἀὴρ πυχνούμενος καὶ οὕτω μελαινόμενος τῇ νεφώσει κυανέαις ὀφρύσει κατανεύειν ἐπὶ αἰσίαις τύχαις 

δοχεῖ. οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλως τῷ λαμπροτάτῳ αἰϑέρι κυανέας προσπλάσαι ὀφρῦς, εἰ μὴ κατὰ μόνον λόγον 

τῆς ἔστιν ὅτε δνοφερᾶς αὐτόϑι γειρώσεως, ἧς πάντῃ πάντως τὰ χούσεια végn διαφέρουσιν. ( Vers. 201.) 
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᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι μυϑικῶς μὲν ono ἔδυ 0v" Exrope διὰ τῶν ὅπλων, καὶ ἀλχὴ καὶ σϑένος διά τε τὸ 
ἡφαιστότευκτον καὶ διὰ τὸν Δία, ὃς μέγα κράτος αὐτῷ ἐγγυαλίξειν κατένευσεν. ἄλλως δὲ ἡ συμμετρία 
τῶν ὕπλων δοχεῖ συνεισάγειν ἀλκῆς τι, καὶ μάλιστα τὸ πολὺ τοῦ ἐπ᾽ αὐτοῖς χαίρειν καὶ τὸ εἰς μάχην ἐν- 
τεῦϑεν πρύϑυμον καὶ ἐνθουσιαστικόν. τὸν μέντοι Aio ἐν τοῖς ἑξῆς ὡς καὶ αἴρει τὰ ὅπλα καὶ ὡσεὶ 

πτερὰ ἐχείνῳ γίνονται, εἰρήσεται κατὰ καιρόν. πάνυ δὲ σεμνύνει τὰ τοῦ “Αχιλλέως ὕπλα ὁ ποιητὴς, εἰ 
οὕτω δυνάμεως ἐμπιπλῶσι τὸν “χτορα: ὡς καὶ κάτοχον οἷον γενέσϑαι “4ρεῖ, τοῦτο γὰρ δηλοῦται ἐν τῷ, 

δῦ δὲ μιν "Aon, ἤ ἤγουν ἔνϑεος γέγονε πλησϑεὶς ἄρεος. ἔδυ γὰρ ὥς περ "τὰ τεύχεα Πάτροκλος, οὕτως 10 

αὐτὸν "Ἄρης. ἔστι δὲ νοεῖν ὡς τοιοῦτος ἣν καὶ Πάτροκλος x«i πρὸ αὐτοῦ Lh ig τὰ τοιαῦτα ἔχων 
ὅπλα. ( Vers, 212.) Τὸ δὲ, μετὰ ἐπικούρους, 1) ἐκ μέρους τὸν ὅλον δηλοῖ στρατὸν ἢ μόνους αὐτοὺς, 

10 ὡς τοῦ “Πίχτορος φιλοτιμίαν σχόντος αὐτοῖς ἐμιρανισϑῆναι καὶ μᾶλλον ὅτε βούλεται χαὶ δημηγορῆσαι 
πρὸς αὐτούς. (Vers. 213.) Τὸ δὲ, μέγα ἰάχων, εἴ τις ἐρεῖ διαφέρειν τοῦ ὀξέα χεκληγὼς καὶ ὀξὺ βοή- 
σας, & πρὸ ὀλίγων ἐπὶ “ἔκτορος ὁ ποιητὴς εἶπεν, οὐκ é&o λόγου ἐπιβαλεῖ. ( Vers. 215.) Ὅτι ἐρεϑίσεως 
εἰς ἔργον τὸ, ὥερυνε δὲ ἕκαστον ἐποιχόμενος ἐπέεσσιν. ἔνϑα ὅρα τὸ τοῦ στίχου πάϑος. 7; γὰρ λήγουσα 
TOU ἐποιχόμενος ἐκτέταται τῇ στιγμῇ καὶ τῷ ἐπιφερομένῳ φωνήεντε κατὰ τὸ, Νέστορα δ᾽ οὐκ ἔλαϑεν 

1158ίαχὴ, ἐν οἷς ἰσχύων ὃ ποιητὴς δε ἐπενϑέσεως τοῦ óc συνδέσμου ἢ τοῦ γὲ καὶ συναλοιφῆς αὐτῶν ἰάσα- 
σϑαι τὸ πάϑος δαχτυλικῶς ὅμως οὐκ ἀπέχρινδ τὸ σύνηϑες τοῖς μέτροις ἐν δέοντι παϑητικὸν, οἷα 

μηδέν τι μηδ᾽ οὕτω καινοπραγῶν. jv δὲ καὶ πρὸ τούτων ὅμοιον στιχηρᾶς λαγαρώσεως παϑος, ἔνϑιω 

lAaUxog ἔφη τὸ, οὐ y&Q τις «Ἰυκίων μαχησόμενος “αναοῖσιν εἶσι περὶ πτόλιος. ἡ γὰρ λήγουσα τοῦ πτό- 
λιος μηκύνεται ὁμοίως xoi μετὰ τοῦ ἐπεῖ συνδέσμου ἀπαρτίζει δάκτυλον. "(Vers. 220.) Ὅτι “Εχτωρ 20 

20 ὀνειδισϑῆναι φρϑάσας ὑπὸ 1 λαύχου πρὸ ὀλίγου αὐτὸν μὲν ἐχεῖ δι᾿ ὀλίγων ἠμείψατο, ἐνταῦϑα δὲ ἀορί- 
στως ποὺς πάντας τοὺς ἐπικούρους λαλῶν καὶ ὡς οἷον ἀντεγκαλῶν, οἷς δὴ καὶ 0 Γλαῦκος συνεισάγεται, 

ἀνταποδίδωσι τὸν ὀνειδισμὸν, καὶ ἀπαιτεῖ ϑνήσκειν ἀναγκαίως ὑπὲρ τῆς Τροίας. τοῦτῳ δὲ ὡς πρὸς τὸν 
λόγον τοῦ [λαύκου ποιεῖ, φαμένου 70, ἐπεὶ quas ἄρα τις χάρις ἣν μάρνασϑαι" οἱονεὶ yep λέγει ὃ Lata, 
ὡς οὐ μόνον οὐδεμία χάρις ὑμῖν τοῖς ἐπικούκροις μαχομένοις, ἀλλὰ xci ὀφειλέται μοι ϑανάτου ἐστέ. 30 
καὶ τέως οὐκ εἰπὼν, κέκλυτε Τρῶες καὶ «Τύκιοι, ὡς ἀλλαχοῦ ἐξειφρωνεῖτο διὰ τὸ τῶν “υκίων ἔξοχον, ἀλλὰ 

κοινῶς οὕτω προσφωνήσας, κέχλυτε μυρία φῦλα περιχτιόνων ἐπικούρων, ἐπιφέρει ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ 
γᾶρ συνδέσμου συνήϑως" οὐ γὰρ ἐγὼ πληϑὺν διξήμενος οὐδὲ χατίζων ἐνθάδ᾽ ἀφ᾽ ὑμετέρων πολίων 
ἤγειρα ἕκαστον, ἀλλ᾽ ἵνα μοι Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα 7 προ ορνέως ῥύοισϑε φιλοπτολέμων. ὑπ᾿ 

᾿ἡχαιῶν᾽ τὰ φρονέων δώροισι χατατρύχω καὶ ἐδωδῇ λαοὺς, vuérs*goy δὲ ἑκάστου ϑυμὸν ἀέξω. τῷ τις ἀρ 

50 γῦν ἰϑὺς τετραμμένος ᾿ ἀπολέσϑω ἠὲ σαωϑήτω" a γὰρ πολέμου ὀαρισεύς. xai ἔστι κατὰ τοὺς 

παλαιοὺς ἡ τοῦ "Exrogog γῦν ἀξίωσις πρὸς τοὺς ἐπιχούρους τὸ ἀντὶ τροφῶν, ev ix Ἰροίας εἶχον, ἀπο- 
δοῦναι τὰς ψυχάς. τοιοῦτον γὰρ οἱ μισϑοφόροι, πωλοῦντες μισϑοῦ τὸ ζῆν. εἶτα στρατηγικῶς ἐλπίδι 
γερῶν ἐρεϑίζων εἰς κίνδυνον ( Vers. 229. ) ἐπάγει" Og δέ x6 Πάτροχλον, χαὶ τεϑινειῶτά πέρ, ἔμπης εἰς 
Τρῶας ἐρύσῃ; εἴξῃ δέ οἱ Αἴας, ἥμισυ τῶν ἐνάρων ἀποδάσσομαι, ἥμισυ. δὴ αὐτὸς ἕξω ἐγὼ, τὸ δέ οἱ 

χλέος ἔσσεται, ὅσσον ἐμοί περ: ἵνα καὶ κατὰ τὸ γέρας καὶ κατὰ τὸ χλέος ἰσος αὐτῷ εἴη ὃ τὸ μέγα ἔργον 

ποιήσας. συνέμιξε δὲ τῷ τοῦ νεχροῦ vou τὸν Αἴαντα, Ott μὴ ἄλλως ἣν αὐτὸν ἐρύσασϑαι, εἰ μὴ 

ὁ ἀμφιβεβηκὼς Aag εἴξει. Ὅρα δὲ τὸ μυρία φῦλα ἐ ἐπικούρων πρὸς ἐντροπὴν λαύκου λεχϑὲν ὑπὸ “ἔχτο- 

, 495p otc λελυπημένου κατὰ ἰλαύχκου, ὃς τὸ πᾶν τῆς ἐπικουρίας ἐν μόνοις “υχίοις ἐδόκει τιϑέναε." τὸ 

δ᾽ ἣν οὐ τοιοῦτον. αὐτοὶ μὲν γὰρ τηλόϑεν ἐκ “Ἕυκίας. " Exvop δὲ μυρία φῦλα περιχτιόνων ἀνακαλεῖται, 

4o 0 ἐστι περιοίχων, κατασπῶν μὲν τὴν τοῦ κΙ λαύκου ὀφρῦν στρατηγικώτερον, οὐ μὴν καὶ ἀληϑὴ λέγων. 50 

ὀλίγοι γὰρ τοιοῦτοι ἐπίκουροι. καὶ ὕμως τὸ τῶν ““υκίων ὄνομα σιωπήσας ὁ “Πικτωρ, μυρίους δέ τινας 
ἐπικαλεσάμενος ἐπιχούρους, μονονουχὶ λέγει ὡς, εἰ καὶ ὑποχωρησουσιν οἱ «Τύκιοι, οὐ πάντως οἱ 

Τοῶες μόνοι περιλείπονται χατὰ τὺν τοῦ | λαύχου λόγον. ἀλλ᾽ εἰσὶν ἡμῖν ἕτεοοι ἐπίκουροι. οὕτω καὶ 

Ó ̓ ᾿γαμέϊινων φιδάσας ὁ ἔφη πρὺς τὸν dale £a Ort, χἂν ἀποπλεύσῃς, δἰσί μοι ἄλλοι οἵ κέ μὲ τιμήσουσιν. 

οἱ δ᾽ οὐκ ἧσαν ὡς ἀληϑῶς. ᾿Ιστέον δὲ ὕειν τὸ, μυρία φῦλα, συνεπιμαρτύρεται τῷ τῶν ᾿ἡχαιῶν βασιλεῖ 

ἀλήϑειαν , εἰπύντι, ἐν τῇ βῆτα ῥαψωδίᾳ πολλῶν ἐκ πολέων ἐπικούρους εἰναι τοῖς Τρωσί, τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ 
CoMMENT. 1N !L1AD. Tox. IV. C 
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ὀνειδιστικῶς αὔξει τὴν δαπάνην, ἣν οἱ ἐγχώριοι διὰ τοὺς ἐπικούρους ἔπασχον. ἐμφαίνεται δὲ καὶ ὃ τῶν 
Τρώων ἐντεῦϑεν πλοῦτος, ὃν πάλαι ποτὲ ἑίχον, ὃ πρὸ τούτων μνημονευϑείς. πῶς γὰρ οὐ πλουσιωτάτῃ 

πόλις, ἣ τρυχομένη δαπάναις ταῖς εἰς μυρία φῦλα ἐπὶ τοσοῦτον ἐξήρκεσε; τῷ δὲ τῶν περιχτιόνων Gvó- 
ματι πάντες δηδουνεαὶ οἱ καὶ ποόῤῥωθ!θιέν ποϑὲν ἐπίκουροι ὡς ἐχ μέρους, ἵνα ταπεινωϑῇ ἐντεῦϑεν τὸ 
τῶν “υχκίων ὑπέροφρυ, ἐξ ὧν dixi πολλαχοῦ τὸ ἐπικουρικὸν σύμπαν ἐλέγετο. ἀληϑῶς γὰρ καὶ δίχα 

60 τῶν “υκίων οὐ navtsg οἱ "ἐπίκουροι περίοιχοι τῆς Τροίας εἰσί. δοχεῖ δὲ καὶ κολακιχὸς ὁ λόγος εἰναι, 

ὡς πάντων περιοίκων λογιζομένων, κἂν μὴ τοιοῦτοι ὦσιν. ἴσως δὲ καὶ ἄλλως καταδημαγωγεῖ τοὺς πε- 
OLOLXQUG μόνους; ὡς τῶν τηλεδαπῶν οὐ πάνυ ἀξιουμένων λόγου. εἶεν δ᾽ ἂν περιχτίονες οἱ πέριξ ἐὔχκτιμέ-1159 
νας πόλεις ἔχοντες, ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν, ἐὐκτίμενα πτολίεϑρα. ( Vers. 221.) Τὸ δὲ, οὐ γὰρ ἐγὼ, ἢ περιτ- 
τὸν ἔχει τὸν σύνδεσμον, ὃ καὶ ἐν ἄλλοις γέγονεν, ἢ ἀπὸ ἐλλείψεώς τινος αἰτιολογιχῶς κεῖται, olov, ὦ 10 
μυρία φῦλα περικτιόνων, τί μοι ὄφελος τοῦ πολλοὺς ὑμᾶς ἐνταῦϑα εἰλεῖσϑαι; οὐ γὰρ ἐγὼ καὶ ἑξῆς. 

1104 To δὲ πληϑὺν οὐ ταὐτόν "ἐστι τῷ μυρία φῦλα, ἀλλὰ τὴν ἁπλῶς πολυλαΐαν καὶ νῦν δηλοῖ τὴν ἀντιδια- 
στελλομένην τοῖς ἀριστεῦσιν, ὃ περ ὃ κωμικὸς ἀριϑμὸν ἄλλως φησὶν, ἤγουν πλῆϑος οὕτω μάτην. καὶ 
ἄλλως δὲ, ὃ εἰπὼν, τῷ τις ἠὲ ἀπολέσϑω ἠὲ σαωϑήτω, οὐ πληϑὺν ζητεῖ ἁπλῶς ἀλλὰ τὴν iz τοῦ λαοῦ 

φυλακὴν, εἰ καὶ ἀνάγχη αὐτοῖς πίπτουσιν ὑποσπᾶσϑαι τὸν πληϑυσμόν. ( Vers. 225.) Τὸ δὲ, ἵνα μοι 
Τρώων ἀλόχους καὶ τέχνα ῥύοισϑε, πρὸς τὸ τοῦ Πλαύκχου ἀποτείνεται, εἰπόντος ὄφελος γενέσϑαε τὸν 
“Σαρπηδόνα καὶ αὐτῷ. οἱονεὶ γὰρ λέγει, ὡς οὐκ ἐμὲ ἤλϑετε ῥύεσϑαι, ἀλλὰ ὑπ᾽ ἐμοὶ ἢ σὺν ἐμοὶ, ἀρχηγῷ 

δηλαδὴ, τοὺς περὶ Τροίαν. Τὺ δὲ προφρονέως οὐκ ἀπέοιχε τοῦ πρόφρονες » ὅτε καὶ ἐκεῖνο ἐπιῤῥηματι- 
κύν ἐστι. (Vers. 224.) Τὸ δὲ, φιλοπτολέμων ὑπ᾽ Aoi, ἐντρεπτιχὸν xal αὐτό. οὐ γὰρ χατὰ τῶν 
τυχόντων ὑμᾶς φησὶν ἤϑροισα, ἵνα φιλοψυγχῆτε, ἀλλὰ κατὰ ἀνδρῶν μαχίμων, τοιοῦτον δὲ καὶ τὸ, 20 
κατατρύχω δώροις χαὶ ἐδωδῇ. οὐ γὰρ ζημεῶ ἁπλῶς, ἀλλὰ κατατρύχω. ix τοῦ τρῶ δὲ ὠνοματοπε- 
ποιημένου, ἐξ οὗ καὶ τὸ τρώγω xci τὸ τρύω καὶ τὸ τρυπῶ, παραγώγως γέγονε xol τὸ τρύχω, &va- 

10 λόγως τῷ ψῶ ψύχω. xoi ὅρα ἔϑος τοῦτο ἀρχαῖον. οὐκδὲ γὰρ ἐξήρκει πρὸς τοσαύτην δαπάνην μόνον 
τὸ τοῦ Πριώμοῦ à ἀρχεῖον. δῶρα δὲ λέγει τὴν oir τῆς ἐδωδῆς μεσϑοφοράν. (Vers 226.) Τὸ δὲ, ἑχάστου 
ϑυμὸν ἀέξω, ἄλλο τι δηλοῖ νῦν παρὰ τὸ ἐν Ὀδυσσείς: τὸ, Ore δὴ μέγας εἰμὶ χαὶ ἀέξεταί μοι ἔνδοϑι 

ϑυμός. ἐκεῖνο μὲν γὰρ τί δηλοῖ, ἐν τοῖς ἐκεῖ ζητητέον. ἐνταῦϑα δὲ ϑυμὸν ἑκάστου ὁ “Εκτωρ ἀέξει 
τῇ ϑεραπείᾳ, δώροις δηλαδὴ καὶ τιμαῖς καὶ τοιούτοις, ὑφ᾽ ὧν ψυχὴ μετεωριζομένη δοκεῖ πλείων 
ἑαυτῆς γίνεσϑαι διαχεομένη, ὅϑεν παρῆκται τὸ χαίρειν, οὗ τὸ ἀνάπαλιν ὀλιγηπελέειν καὶ ὀλιγη- 
πελέων ὃ μὴ ϑυμὸν ἀεξόμενος. Τὸ δὲ, ὑμέτερον ἑκάστου, τὴν ἐργώδειαν δηλοῖ τῆς μεταχειρίσεως; 
εἰ μὴ χοινῶς τι παραῤῥιπτεῖ ἀλλ ἑκάστῳ συνδιατίϑεται, Ὁ δὴ καὶ αὐτὸ ἀληθῶς ἀργαλέον ἐστί. Zo 

(Vers. 227.) Τὸ δὲ, ἢ ἀπολέσϑω ἢ σαωϑήτω, καὶ ἀλλαχοῦ ἐφράσϑη. Τὸ δὲ, (Duc τετράφϑαι, ἰσόν 
ἐστι τῷ, ἰϑὺς μάχεσϑαι καὶ στῆναι ἄντα, περὶ ὧν πρὸ ὀλίγων ἐῤῥέϑη, καὶ τῷ ἰϑὺς βοίσαι, ὃ μετ᾽ 
ὀλίγα χεῖται.  ( Vers. 228.) Τὸ δὲ, ἡ γὰρ πολέμου capitis, γνωμιχῶς ἐῤῥέϑη καὶ ὡς τῶν μαχο- 
μένων ἢ ἀπολλομένων ἢ σωζομένων. ἐσχημιάτισται δὲ καὶ οὗτος ὁ λόγος ̓ Αττικῶς. ἀντὶ γὰρ τοῦ εἰπεῖν, 
τοῦτο ἐστὶν BDNE πολέμου, εἰπεν αὕτη γάρ. παρεσημειώϑη δὲ πρὸ τούτων καὶ ἕτερα τοιαῦτα σχήματα. 

20 Ὅτι δὲ δαρι"στὺς ἡ ἁπλῶς ὁμιλία καὶ πόϑεν γίνεται, δηλοῦται ἀλλαχοῦ. (Vers. 229.) To δὲ, καὶ 
τεϑνειῶτά περ, ἔμπης xci ἑξῆς, διεστάλϑαι δοχεῖ τῆς Loy (glas ὡς χρείττονος" μεῖζον μὲν γὰρ εἰς 
ἀριστείαν τὸ ξωγρῆσαι. πολέμιον. ἔχει δ᾽ ὅμως ἀνδρίαν xai τὸ τεϑνεῶτα ἐρύσαι, ἤγουν ἑλχύσαι. 
( Vers, 231.) Τὸ δὲ, ἥμισυ τῶν ἐνάρων, σοφιστιχῶς κεῖται ἐν ἀορίστῳ, ἐπεὶ μηδὲ δῆλον ἐσεὶν, οἷα 
καὶ ὅσα ἕναρα πορισϑήσονται ἃ ἀπὸ τῶν ὑπὲρ Πατρύκλου πεσουμένων. εἰ δὲ λέγει δεικτικῶς ἥμισυ τῶν áo 
ἤγουν τούτων ἐνάρων, ὧν ἄρτι περίχειται σκυλεύσας ἐχ Πατρόκλου, εἴ) ἂν ὃ λόγος τῷ " Extopi xai 
σαφὴς καὶ οὐδὲ σοφισματώδης. (Vers. 233.) Ὅτι ἀναφωνῶν συνήϑως ὃ ποιητὴς p οἷς οἱ ἐπίκουροι 
ἰϑὺς Δαναῶν θρίσαντες ἔβησαν ἐλπόμενοι νεχρὸν ὑπ᾽ Aiavrog ἐρύειν, φησί" νήπιοι, js πολέσσιν ἐπ᾽ 

αὐτῷ ϑυμὸν à ἀπηύρα, 0 Aag δηλαδὴ, προεχτιϑέμενος xobebUdle τὰ ἐφεξῆς, ὡς ἔϑος αὐτῷ. ᾿Ιστέον δὲ 

Ürt ὁρμὴν εἰς μάχην qoae τὸ, οἱ δ᾽ iO vc βρίσαντες ἔβησαν δούρατ᾽ ἀνασχόμενοι, ΜΝ δέ σφισιν 
ἔλπετο ϑυμὸς τέδε ποιήσειν. οἱ δὲ, ὡς ἐῤῥέϑη, βρίσαντες εἶεν ἂν ζαχρηεῖς, 0 ἐστιν ἐμβριϑεῖς πολε- 
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μισταὶ, περὶ ὧν ἀλλαχοῦ κεῖται. δῆλον δὲ ὡς οἱ μὴ οὕτω βρίϑοντες ἐλαφροί εἰσι χαὶ ἀβαρεῖς πολέ ἰἔμεοι, 
ἤδη δὲ xal μαλϑακχοί. * (Vers. 258.) Ὅτι πολὺν ἰδὼν «Αἴας τῶν 1i ρωικῶν ἐπικούρων συνασπισμὸν χαὶ 30 
ὡς εἰχὸς ὑποδείσας καὶ διὰ τοῦτο δυσελπιστῶν φησίν" ὦ πέπον, ὦ ὦ Μενέλαε διοτρεφὲς, οὐχέτι ἔλπομαι 

αὐτώ περ, ἤγουν ἐμὲ καὶ σὲ, νοστησέμεν ἐχ πολέμοιο" οὔτι τόσον νέχυος περιδείδια Πατρόκλοιο, 0g 
χὲ τάχα Τρώων. meon xvvag no οἰωνοὺς, ὥὕσσον ἐμοὶ χεραλῇ ἢ περιδείδια, μη τι πάϑησι καὶ LE ἐπεὶ 

πολέμοιο végog. περὶ πάντα χαλύπτει "Exrwp* ἡμῖν δ᾽ αὐτ᾽ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεϑρος. Καὶ t ὅρα ϑαυ- 
{40 μαστὴν τροπῆς ἀνείϑεδιν. πρὸς γὰρ τὸ νέφος ἀντεπήγαγε τὸ ἀναφαίνεται. οἱονεὶ λέγων ὡς, εἰ καὶ 4o 

πάντα νέφος χαλύπτει, αλλ ἡμῖν οὐχ ἐν ἀορασίᾳ ἐστὶν οὐδὲ κεκάλυπται 0 ὄλεϑρος, ἀλλὰ πάνυ λαμ- 

πρότατα φαίνεται. καὶ νῦν μὲν τροπιχῶς νέφος τὸν “Ἕχτορα καλεῖ, ὃν ἀλλαχοῦ vvxti τὰ ὑπώπια εἴχα- 
10 G£V, ἢ καὶ ἄλλως, τὸν πόλεμον συνήϑως νέιρος εἶπεν, ὃν ὁ “Ἔχτωρ περὶ πάντα καλύπτει, ὡς οἷα παν- 

ταχοῦ καταπετάσας αὐτόν. προϊὼν δὲ σχλότος ἄλλως ποιήσει βαϑὺ περὶ Αἴαντα. (Vers, 242.) .Xy- 
μείωσαι δὲ καὶ ὅτι τὸ παρὰ πόδας "xaxov ἐπιλανϑάνεσϑαι τῶν φϑασάντων ποιεῖ, ὡς νῦν ré 50 
ὁ Aiag δηλοῖ περὶ ἑαυτῷ μάλιστα καὶ τῷ Μενελάῳ δεδιὼς, καὶ ἐν Οδυσσείᾳ δὲ 0 Τηλέμαχος, ὃς τὸ 
τῶν μνηστήρων ἐν ποσὶ χείμενον κακὸν ὑψώσας ῥητοριχῶς μεῖζον τῆς τοῦ πατρὸς εἶναι ἀπωλείας ἐρεῖ. 
( Vers. 240 εἰ 242.) Ὅρα δὲ ὅτι τὸ δέδια διχὴ συνέταξεν, ἤγουν μετὰ γενικῆς ἐν τῷ, νέκυος πέρι- 
δείδια, καὶ μετὰ δοτικῆς ἐν τῷ, ἐμὴ χεφαλὴ περιδείδια xal σῆ. γέγονε δὲ καὶ τοῦτο διὰ τὴν συγγένειαν 
τῆς γενικῆς καὶ δοτικῆς. (Vers. 241.) ᾿Ιστέον δὲ xci ὕτι ἐν τῷ Ἰρώων κύνας 10 οἰωνοὺς, εἴ περ τὸ 

| Τρώων xoi*vóv ἐστε καὶ πρὸς τοὺς οἰωνοὺς, διασαφεῖται αὐτόϑεν τὸ ἐν τῇ & ῥαψῳδίᾳ., xvvecow οἰω- θο 

voici τὲ πᾶσι. (Vers. 245.) Ὅτι ὁ Αἴας ἐνταῦϑα ἐπιτρέπει τῷ Π]Ἰενελάῳ ἀριστῆας Δαναῶν καλεῖν, 

20 ἤν τις ἀχούσῃ, αὐτὸς δὲ οὐ βοᾷ, οὐχ᾽ ὅτι οὐ δύναται, βοὴν ; γὰρ xci αὐτὸς ἀγαϑός ἐστιν, ἀλλ᾽ ὅτι 
αἰδεῖται βοᾶν, ἵνα μὴ ἐμφήνῃ πτοηϑῆναι τὴν τῶν Pinto NBN ἐπέλευσιν, ἴσως δὲ xoi διότι μᾶλλον οἱ 

ἀριστεῖς τῷ Μενελάῳ πεισϑήσονται ἈΠ πὲρ αὑτῷ, ἔτι δὲ καὶ διότι αὐτὸς τῶν ἔργων ὧν λαλεῖν ἐπι- 106 
τρέπει τῷ μὴ πάνυ ἐνεργεστάτῳ. καὶ ἄλλως δὲ, ἐχρῆν ὡς πὲρ ἐν τοῖς Τρωσὶν, οὕτω καὶ ἐν τοῖς 

᾿ἡχαιοῖς δημηγορῆσαι ἄρτι τὸν δεύτερον βασιλέα, οἷος v ἐν uiv roig ἰλιεῦσιν ὁ “Εχτωρ, ἐν δὲ τοῖς 
“βλλησιν 0 Μενέλαος. ( Vers. 247. ) On ἀνάγκης ἐπειγούσης λαλεῖ καὶ ενέλαος πρὸς τοὺς gov, 

προκαλούμενος ὗ ὑπὲρ Πατρόκλου ὡς προσεχῶς 0 Αἴας ὑπέϑετο, καὶ juod διαπρύσιον γεγωνώς" ὠ φίλοι 

᾿Αργείων ἡγήτορες 592 μέδοντες, οἵ vs παρ᾽ ᾿Ατρείδης Myeuéuvovi καὶ Μενελάῳ δήμια πίνουσι, καὶ 
σημαίνουσιν ἕκαστος λαοῖς" ix δὲ Διὸς τιμὴ καὶ κῦδος ὑπηδεῖ, ὡς διογενέσι δηλαδή ἀργαλέον δέ μοι 

ἐστὶ διασχοπιᾶσϑαι ἕχαστον ἡγεμόνων" r0005 γὰρ ἔρις πολέμοιο δέδηεν, ἤγουν ἐχκαίξται. ἀλλά τις 
3o αὐτὸς ἴτω, νεμεσιζέσϑω δ᾽ ἐνὶ ϑυμῷ, Πάτροκλον Towijos κυσὶ μέλπηϑρα γενέσϑαι. καὶ ὃ μὲν οὕτως 

ἔφατο, ὀξὺ δὲ ἄκουσεν ᾿͵λῆος ταχὺς Jiang. καὶ πρῶτος ἀντίος ἦλϑε ϑέων, οἷα εἰδὼς τὸν αὐτῷ φίλον 

μέγαν ““]ἴαντα ἐχεῖ περιβαίνε i sira ᾿ἰδομενεὺς καὶ Μηριόνης. τῶν δ᾽ ἄλλων τίς ἂν UD φρεσὶν νὰ ἄνευ 

δηλονέτι Μουσῶν, οὐνόματ᾽ εἴποι, ὅσσοι δὴ μετόπισϑε μάχην ἤγειραν ᾿ἀχαιῶν; χαὶ ὅρα ὡς τῇ 

ἀποσιωπήσει ταύτῃ xal TQ ἀορίστῳ τὸ πλῆϑος ὁ ποιητὴς ηὐξησεν, ὡς μὴ δυνάμενος δῆϑεν αὐτὸς 

ἰδίαις φρεσὶ oigo Μουσῶν μηδὲ τούτους ἄρτι μυϑήσασϑαι οὐδ᾽ ὀνομῆναι διὰ τὸ πολὺ τοῦ πλήϑους, 

ὃ περ ὀνομαίνειν ὀχνεῖ, ug που προδιωμολογήσατο. καὶ ἄλλως δὲ, οὐκ ἐχρῆν ὀνόμασιν ἐπεξιέναι 

τηνάλλως τὸν ποιητὴν εἰς οὐδὲν δέον, ἐφ᾽ οἷς τὰ μείζω προχαλεῖται αὐτόν. ἐπάγει γάρ" Τρῶες δὲ 

προὔτυψαν ἀολλέες, ἤρχε δ᾽ ἂρ "Esrop, noD wv τε, ὡς εἰκὸς, ἀντιστῆναι. τῷ avri, καὶ ἵνα μηδὲ 

τὸ πρὸς ̓ Αχιλλέα ἴνδαλιια αἰσχύνῃ ἀχρειώσας, εἰ μὴ προμιάχοιτο. xai τοῦτο ἣν αἴτιον τοῦ συγ κληϑῆναι 

4o τοὺς τῶν ᾿“χαιῶν ἀρίστους. ov γὰρ ἣν πιϑανὸν ἀντιστῆναι τοσούτοις Aiavra καὶ ἢ]ενέλαον μόνους 

αὐτούς. (Vers. 250.)' Ὅρα δὲ τὸ, oi παρὰ τοῖς βθασιλεῦσι δήμια πίνουσιν, ἐχ τῶν τοῦ " Lxrogog 

λόγων παραξεσϑὲν o ὡς ἐν εἴδει παραιρράσεωςρ; ἤγουν ἐχ τοῦ, δώροις χατατρύχω καὶ ἐδωδῇ λαούς. οἵ τε 

γὰρ τῶν Πρώων ἐπίκουροι δήμια ἤσϑιον τὰ τῶν λαῶν ἔδοντες, xal οἱ τῶν ᾿“ργείων ἡγήτορες δήμια 

ἔπινον. δεδήλωται γὰρ ἤδη € ὅτι δασμοῦ γινομένου μερὶς ἐδίδοτό τις τῷ βασιλεῖ ἐκ τῶν χοινῶν καὶ εἰς 
τὰ τῶν ἀριστέων συμπόσια. ὧν ἡ παράχρησις δημοβόρον τὸν βασι κλέα ποιεῖ, ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν δημιο- 20 

Bópov* φαναι γὰρ δημοβόρον τὸν δίκην ἀνϑρωποφάγου αὐτὸν τὸν δῆμον ἐσθίοντα δριμὺ μὲν τῇ ἐννοίᾳ, 

2 

-- 

10 
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πάνυ δὲ ἀτηρὸν τῇ τροπῇ. Σημείωσαι δὲ χαὶ ὅτι ἔχπαλαι μὲν. 0v ψεκτὸν ἦν, ὥς περ οὐδὲ ὁ δῆμος, 

οὕτως οὐδὲ ὁ δήμιος οὐδὲ τὸ δήμιον, ὡς δῆλον ἔχ τὲ τῶν δημιοπράτων, ὧν μέμνηται xoi ὃ χωμικχὸς, 

χαὶ ἐκ τῶν Ὁμηριχῶν δημιοεργ ὧν. ἐπεὶ δὲ ὕστερον ὁ δήμιος εἰς ἀεικὲς ἀπεχρίϑη πρᾶγμα, κολαστῇ 

γὰρ ἀνδρὶ ἀποχεκλήρωται τοὔνομα. ἤργησε μὲν ἡ χρῆσις τοῦ παλαιοῦ δημίου, ἐκαινίσϑη δὲ ἀντ᾽ 

αὐτοῦ ὁ δημόσιος. Ὅρα δὲ καὶ τὸ πίνουσιν, οὐ γὰρ ἔφη καὶ ἐσϑίουσιν, ἀλλὰ δηλοῖ ἀπὸ μέρους τὸ 

πᾶν, ὅϑεν καὶ παρὰ τῇ χοινῇ συνηϑείᾳ τὸ συμπόσιον καὶ ὃ πότος λέγεται, σιγωμένης τῆς £00059,1141 

χαϑὰ καὶ τὸ συσσίτιον, σιωπωμένῃς τῆς πόσεως. οὕτω χαὶ “ἔχτωρ μνησϑεὶς ἐδωδῆς ἃ ἀφῆκε συννοεῖσϑαι 

αὐτῇ τὴν πόσιν. χρὴ δ᾽ ἐνταῦϑα ὁρᾶν καὶ τὸ τοῦ λόγου σχῆμα. οὐ γὰρ εἰίπεν, ὦ φίλοι, οἱ δήμια 

πίνετε χαὶ σημαίνετε λαοῖς, ἀλλὰ οἱ πίνουσι καὶ σημαίνουσι, μεταβὰς ἐχ δευτέρου προσώπου εἰς τρί- 

τον, οὐ μόνον διὰ μέτρου εὐχρηστίαν καὶ ποικιλίαν γράσεως καὶ καῖνο πρέπειαν, ἀλλὰ χαὶ ἵνα μὴ 10 

20 τραχέως τῷ διόλου ἀποστρεπτικῷ σχήματι ὀνειδίξζη τοὺς ἀριστεῖς, ἅμα δὲ xci ἵνα δεξιώτατα κα τὰ 

σχῆμα συντομίας ἀποτείνειν τὸν λόγον δοκοίη καὶ πρὸς τοὺς ἐν τῇ πλ i9 ἀριστεύονταξ. ἐν γὰρ τῷ 

ποιῆσαι τρίτου προσώπου τοὺς τῶν λαῶν σημάντορας δεύτερον i ἔμεινε πρόσωπον C λαός. xci δοχεῖ 

αὐτοὺς δημαγωγικώτερον λοιπὸν εἰπεῖν τὸ, ὦ φίλοι, € ἐξ αὐτῶν δὲ ἀπονεῦσαι κατὰ λόγον τρίτου προσώ- 

που χαὶ εἰς τοὺς σημᾶντορας τῶν λαῶν, πόδι οὺς καί τινὰ δυσωπίαν ἔχει τὸ, καὶ δῖενελάῳ. "Hoyo- 

vovyt γὰρ λέγει, ὡς ἐγὼ ταῦτα λαλῶ, παρ᾽ o δήμια πίνετε. εἰ μέντοι ὁ Αἴας ἐδημηγόρησεν, οὐκ εἶχε 

χώραν τοιοῦτόν τι ῥηϑῆναι, αὐτὸ δὲ xai ἄλλως ἐῤῥέϑη ὡς ἀπὸ βασιλικοῦ χήρυχος, οἷα εἰχὺς ὃν μὴ 

πάντας αἰσϑέσϑαι ὅτι βασιλεὺς 0 βοῶν. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὕτι τὸ, σημαίνουσιν ἕκαστος λαοῖς, ἐκ δὲ ϑεοῦ 

τιμὴ καὶ κῦδος ὀπηδεῖ, ἐνδόξοις ἀνϑρώποις προσρηϑῆναι οἰχεῖον. ᾿ἔνϑα ὅρα τὸ τιμὴ καὶ κῦδος, ἐν 
οἷς παράλληλος ὃ αὐτὸς νοῦς, ταὐτὸν δὲ πάντως εἰπεῖν, σημαίνουσιν ἕχαστος χαὶ σημαίνουσιν ἕκα- 20 
στοι καὶ σημαίνει ἕκαστος. τὸ γὰρ ἕκαστος, καϑέτι μὲν συνδιηκει παντὶ τῷ πλήϑει τῇ κατὰ μερισμὸν 
ἐννοίᾳ, πληϑύεται τῇ σημασίᾳ. διὸ καὶ ὀρϑῶς εἴρηται τὸ, σημαίνουσιν ἕκαστος, ὃ ταὐτόν ἐστι τῷ 

4o ἕχαστοι" χαϑότι δὲ αὖ πάλιν ἀτόμῳ τούτῳ καὶ ἐκείν χαὶ ἄλλῳ δεικτικῶς οἷον ἐπιμερίζεται, δύναται 

xoi σύνταξιν ἑνικοῦ ῥήματος ἔχειν. διὸ ἀσφαλῶς ἂν ῥηθείη καὶ τὸ σημαίνει ἕχαστος. Ὅρα δὲ τὴν ἔν- 
γοιαν τοῦ δήμια πίνουσι παρὰ τοῖς βασιλεῦσι καὶ σημαίνουσι λαοῖς καὶ ἑξῆς, σύνθετον οὖσαν ἐξ ἀφε- 
λείας καὶ σεμνότητος. τοιοῦτον γὰρ δήπουϑεν τὸ εἰπεῖν, ὡς τοῖς βασιλεῦσι μὲν συμπίνουσιν, ὑπὸ Διὸς 
δὲ τιμῶνται. ( Vers. 252.) Τὸ δὲ, ἀργαλέον δέ μοι ἐστὶ διασκοπιᾶσϑαι ἕκαστον, λεχϑείη ἂν καὶ παρὰ 
τοῦ μὴ ἔχοντος χαϑ᾽ ἕνα πάντων κήδεσϑαι. (Vers, 255.) Τὸ δὲ, τόσση γὰρ ἔρις πολέμοιο δέδηε, 

περιφραστιχῶς κεῖται ἀντὶ τοῦ, τόσος ἐστὶ πόλεμος. Τὺ δὲ, ἔρις πολέμοιο, διαστολὴν ἔχει τῶν λοι- 
πῶν ἐρίδων. 'Ex δὲ τοῦ δέδηεν ἡ δηὶς γίνεται. δῆλον γὰρ ὕτι δηίς ἐστε δαιομένη ἔρις πολέμου. 3o 
(Vers. 254.) Τὺ δὲ, αὐτὸς ἴτω, σημαίνει μὲν τὸ, μόνος ἐλϑέτω. oU τοιοῦτος δὲ μόνος, οἷος ὁ δη- 

λούμενος ἐν τῷ, αὐτός πὲρ ἐὼν προμάχοις ἐμίχϑη ἀντὶ τοῦ μεμονωμένος, ἀλλὰ μόνος ἐλϑέτω. ἤτοι 
μὴ ἐμοῦ δεηϑεὶς εἰς τὸ καὶ πρὸς ὄνομα κλ ηϑῆναι. τότε γὰρ οὐκ αὐτὸς ἜΣ ἀλλ ἐγὼ ἕλχω τῇ κ κλήσει 

αὐτὸν, καί πως σὺν ἐμοὶ ἥκει χαὶ οὐ κυρίως μόνος. καὶ ἔστι τρόπον TiV& τὸ τοιοῦτον αὐτὸς ἰσον τῷ 
αὐτόματος. ὡς γὰρ αὐτόματός που ἤχει Μενέλαος εἰδὼς πονεῖσϑαι τὸν ἀδελιρὸν, οὕτω τις amada 

50 αὐτὸς ἐλϑέτω ἤγουν αὐτόματος, εἰδὼς τοὺς ἀριστεῖς πονεῖσϑαι *éni τῷ Πατρόκλῳ. (ers, 255.) 
“Πῶς δὲ μέλπηϑρα ἐ ἐπὶ κυνῶν λέγεται, προδεδήλωται. Τὸ δὲ, ὀξὺ ὥκουσιν, ὀξύχοον εἶναι τὸν “οκρὸν 
περιστᾷ. ὁ δέ ys ἽἝχτωρ, ὀξυβόας προϊστόρηται ἐν τῷ, οὐδ᾽ ἔλαϑε τὸν Ἱενέλαον ὀξὺ βοήσας. 
C Vers. 256.) Τὸ δὲ, τίς ἂν τῶν ἄλλων ὀνόματα εἴποι, περίφρασίς ἐστι τοῦ, μυρία φῦλα, ὕ περ 
δίπεν ὃ " Exrop. ( Vers. 260.) Τὸ 02, Τρῶες δὲ προὔτυψαν. ἦρχε δ᾽ ἂρ Ἕκτωρ, 0 καὶ ἑτέρωϑι κεῖται, 4o 
παρῳδηϑήσεταί ποτε εἰς ἀνδρεῖον πρόμαχον. ( Vers. 263.) Ὅτι τὴν μετὰ ϑορύβου ἐπέλευσιν τῶν 
Τρώων παραβολικῶς ὃ ὃ ποιητὴς διασαφῶν φησίν" ὡς δ' Or ἐπὶ προχοῇσι διιπετέος ποταμοῖο βέβουχε 
μέγα κῦμα cori ὁόον, ἤγουν ἐν τῷ ὁέειν, ἀμφὶ δέ τ᾿ ἄχραι ἠιόνες βοόωσιν ἐρευγομένης ἁλὸς ἕξω, 

60 10007 ἄρα Τρῶες ta *yii ἴσαν. ἣν ἰαχὴν τῇ φράσει μιμούμενος ὀνοματοποιηϑείσαις τραχείαις χρᾶται 

λέξεσι, τῷ βέβρυχε, xai βοόωσι, καὶ ἐρευγομένης, καὶ αὐτῇ τῇ ἰαχῇ. δῆλον δ᾽ ὅτι τραχύτητός τι ἔχει 

1ττ0θχαὶ ἡ τῆς προχοῆς προφορά. ἐνδείχνυται δὲ διὰ τούτων κῦμα ϑαλάσσης ἀν"τιφερόμενον ποταμοῦ 

- 
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κατάῤῥῳ, χαὶ τῷ ἀναχόπτεσϑαι βρυχόμενον. ὃ γὰρ παραβολικὸς ἡ ἢ χος OU TOU ποταμοῦ ἀλλὰ τοῦ κύμα- 

1142τός ἐστι. TO δὲ προχοὴ δέδωχε τοῖς ὕστερον ἔννοιαν τοῦ καὶ ἐχβολὰς λέγειν ποταμῶν τὰ ἐκείνων στό- 
ῬΟΝΝ τὸ γὰρ προχεόμενον ἐκβάλλεται. Διιπετὴς δὲ, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ σαφῶς δηλοῦται, χυρίως ὃ Ζει- 

μάῤῥους: ὁποῖος καὶ ὃ ἐνταῦϑα. οἱ γὰρ ἀένναοι ἠρεμαιότεροι. ( Vers, 264.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι τε ὁμώ- 

vvuog λέξις τὸ βρύχειν, οὐ μόνον λεγόμεγον ἐπὶ ὑδάτων, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ζῴων λογιχῶν τε, ὡς τὸ, 10 
βεβρυχὼς χύνιος δεδρα) μένος, xai ἀλόγων, ἐφ᾽ ὧν καὶ i péon d λέων γοῦν βρυχᾶται" χαὶ ὅτι ἐξ 

2 ὀνοματοποιίας, ὡς περ τὸ βροῦν τὸ παρὰ τῷ χωμιχῷ, καὶ τὸ βούειν, οὗ λειότερον τὸ βλύξειν, ὡς καὶ 

τοῦ κρώζειν τὸ tos παὶ TOU χράξειν τὸ κλάξειν, οὕτω xci τὸ βρύχειν, καὶ τὰ ἐξ αὐτοῦ, καὶ τὸ 

βρύκειν ἐπὶ κολοιοῦ xci τῶν τοιούτων, ὡς ὁ κωμικὸς δηλοῖ" χαὶ ὅτι ἐν τῷ, ἀναβέβρυχεν ὕδωρ, 

10 ὃ προεγράφη, οὐ τοιοῦτος ἐνοεῖτο βρυγμὸς οἷος ἐνταῦϑα᾽ ἐχεῖ μὲν γὰρ ἐπὶ πηγῆς ἡ λέξις ἀναπιδυού- 

σὴς, ἐνταῦϑα "δὲ τὸ βέβρυχεν ἐπὶ μεγάλου κύματος. 'H δὲ ποτὲ πρόϑεσις ἐ ἐν TQ , ποτὶ ὁόον, ἧς πρω- 20 

τότυπος xot xotvorépa 5 προς, δῆλον ὅτι καὶ προτὶ λέγεται. ἢ δ᾽ αὐτὴ καὶ ἀποϑλίβει τὸ τῆς ἐπεχτά- 

σεως ἰῶτα Δωριχῶς, ὡς ἐν τῷ ποταίνιον τὸ πρόσφατον, περὶ οὗ ἀλλαχοῦ δηλοῦται, καὶ ἐν τῷ, πόταγε 

ὃ πέρ ἐστι πρόσαγε, καὶ ἐν τῷ, ποτῶπαν, ἤτοι πρόσωπον χατὰ Ζωριεῖς " ἔτι δὲ καὶ μονοσυλλάβως ἐχ- 

φέρεται συμφώνου ἐπαγομένου, ὡς ἐν τῷ, πὸτ τῶ Διὸς, ἤγουν πρὸς τοῦ Διὸς. O xci αὐτὸ γλώσσης 

Δωρίδος ἐστί. Mens. 265.) Τὸ δὲ, ἠϊόνες θοόωσι, πάλγυ τι φασὶν οἱ παλαιοὶ μιμητιχὸν εἰναν τοῦ 30 

χατὰ ϑάλασσαν ἤχου πλέον τῶν ἄλλων, λέγοντες ὡς τῇ ἐπαναδιπλώσει τῶν φωνηέντων συνῳδίαν ἀπο- 

1143τελεῖ τὸ βοόωσιν, ὁμοίαν κυμάτων. ἐμβολῇ. διὸ οὐκ ἔφη βοάουσι χατὰ ἀναλογίαν δευτέρας συζυγίας 
τῶν περισπωμένων, ἀλλὰ βοόωσι, πρὸς ἔμφασιν σιλείω τοῦ τῆς ϑαλάσσης ἤχου. καὶ αὕτη, “φασὶν, 

20 ἡ εἰχὼν τὰ τοῦ Σόλωνος ἢ κατά τινας τὰ τοῦ Πλάτωνος ἠφάνισε μιμήματα. λέγεται γὰρ ὡς ὁνο- 

ματοποιῶν ἐκεῖνος χαὶ ἀντεπεξόγων ἑ ἑαυτὸν τῇ Ὁμηρικῇ πολ voie , ἐπεὶ εὕροι τὸ “τοιοῦτον βοόων καὶ ^o 

οὐκ ἔχοι ταὐτὸν ἠχῆσαι. πρὸς τοιαύτην ὀνοματοποιίαν, XGTCXOUGOL τὰ bte rore μὴ χαὶ πάνυ δεύτε- 

ρος πίπτοι TOU ποιητοῦ, ὅτε xal ἄδεται εἰπεῖν ὁπότερος ἂν καὶ ἢν ἐκεῖνος, τὸ, Ἥφαιστε πρόμον 

ὧδε, Πλάτων νύ τι σεῖο χατίζει, ij «Σόλων vv τι σεῖο χατίξει, Ὁμηρικῇ παρῳδίᾳ τὸ πῦρ χατὰ τῆς 

πρὸς Ὅμηρον ἀντιτεχνίας προχαλεσάμενος. ἐνταῦϑα δὲ τῆς ἠιόνος προχειμένης τοῦ βούωσι χορηγεῖ- 

ται καὶ ἀπὸ τῆς ἐν ταύτῃ χασμωδίας συμβολή τις πρὸς τὴν τοῦ ῥηθέντος ἤχου μίμησιν. ᾿Ιστέον 
γὰρ ὅτι οὐ μόνον πληϑυντι xg γράφεται, ἡιόνες βούωσιν, ἀλλὰ καὶ ἐν γενικῇ ἑνικῇ, ἄκραι ἡιόνος; 5o 

ἤγουν τὰ τοῦ αἰγιαλοῦ ἄκρα. (Vers. 266.) Τὸ δὲ ἐρευγομένης xol ὡς ἐπὶ στόματος ϑαλαττίου 

ἐῤῥέϑη. ἔστι γὰρ εἰπεῖν χαὶ ϑαλάσσης στόμα. ὡς πὲρ καὶ ποταμοῦ τροπιχάς. δῆλον δ᾽ ὅτι ἐκ τοῦ 

30 ἐρεύγω καὶ ἡ ἐρυγὴ, xoi τὸ παρ᾽ Ὁμήρῳ ἤρυγε, καὶ εὐκτιχὸν τὸ ἐρύγοιμε, οὗ τρίτον τὸ, ἐπειδὰν 

τῶν ἀπόρων τις προσερύγοι ῥαφανίδας xoi σαπρὸν σίλουρον φαγὼν, ἴα καὶ ῥόδα οἱ παράσιτοι 

ἔφασαν αὐτὸν ἠριστηκέναι. ( Vers. 267.) Ὅτι παρατάξεως εὐψύχου δηλωτιχὸν τὸ, αὐτὰρ οἱ δεῖνα, 

οἷον 4Τχαιοὶ, ἔστα"σαν ἕνα ϑυμὸν ἔχοντες, φραχϑέντες σάκεσιν χαλκήρεσι. καὶ ὕρα ὡς ἐπλεό- 6o 

volov τοῖς τότε τὰ γαλχήλατα σάχεα. TO δὲ, ἕνα ϑυμὸν ἔχοντες, ἢ ἀντὶ τοῦ μίαν προϑυμίαν, 

ἢ τολμηρότερον ἀντὶ τοῦ μίαν. ψυχὴν, ὅϑεν τὸ Sai To δὲ φραχϑέντες ἀντὶ τοῦ χατα- 

“σφαλισϑέντερ. πυχνωϑέντες, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐρράς ἕαντο νῆας τείχεϊ χαλχείῳ ἀπὸ τοῦ φράσσω,1107 

ἐξ ov χαὶ οἱ κατάφρακτοι ὁπλῖται. (V. ers, 269. y Ὅτι ἐν ἄλλοις μὲν τάσσων στρατὸν ὑ ποιητὴς 

λαμπρότητα CnÀov ἐχφράξει, ἐν δὲ τῇ νῦν μάχῃ τῇ ὑπὲρ Πατρόκλου ἀορασίαν ταῖς λαμπραῖς περυ- 

χεφαλαίαις πλάττει, Gg ἐκέρωθι παναΐϑας διὰ πολλὴν λαμπρότητα ἔφη, ἀχολούϑως δὲ καὶ τοῖς 

4o χατωτέρω ὕπλοιρ, ἴσως μὲν καὶ διὰ τὴν ἐγερϑεῖσαν κόνιν χαὶ ἐπὶ καταπεσοῦσαν, ἴσως δὲ καὶ ὡς 

οὐδὲ ἄδεια τοῖς τῶν ἀγωνιώντων ὀφϑαλμοῖς ἣν ἐντρυφῶν τοιαύτῃ ϑέᾳ. Ὁμήρῳ δὲ ἀρέσχει καὶ 

γύχτα τὸ τοιοῦτον εἰπεῖν, ὡς τὰ ἐφεξῆς δηλώσει, ἵνα ὡς ἐπὶ Σαρπηδόνι πενϑεῖ ἀὴρ τῇ τῶν ἐξ 

ἀέρος ψεχάδων χκαταφορῷ. οὕτω καὶ ἐπὶ Πατρόκλῳ τῇ συννεφρείᾳ. ποιητικὴ δέ τις καὶ αὕτη, τερα- 

τεία, Og ἐπὶ μὲν τῇ τῶν ᾿“'χαιῶν γέχῃ καπυρὸν οἷον αἰϑριάξοντος τοῦ ἀέρος, ἐνταῦϑα δὲ ἅμαυ- 

govuévov. τῇ σκυϑρωπότητι χαὶ νυκτὶ ἐοικότος, ὡς ἐν τῇ αἱ ῥαψῳδίᾳ ἠλληγόρηται. γίνεται δὲ καὶ 

ἄλλως νῦν ἀχλὺς, ἵνα κρύπτητα: πιϑανῶς Ó κείμενος. καὶ ἡ πυχνότης δὲ τῶν μαχομένων ἐν γαγεὲν 
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10 εἰς τοιοῦτον πλάσμα TOY ποιητήν. ἔστι δὲ καὶ ἄλλως φράσαι, ὡς Orc μέν τις ἐλλάμπεται χκατορϑῶν 

ἐν μάχῃ, Διομήδης τυχὸν ἢ) ne, λαμπηδόνας Ὅμηρος ἀποπαλλομένας ἐχείνου ποιεῖ ὡσεὶ χαὶ 

πυρὸς, Πατρόκλου δὲ ἄρτι χειμένου δυστυχῶς τοῖς “βλλησιν, οἱ ἀμφ᾽ αὐτῷ “μαχόμενοι, OZOTOUVTOL. 

φησὶ γάρ᾽ ἀμφὶ δ᾽ ἄρα σφιν λαμπρῇσι κορύϑεσσι Κρονίων ἠέρα πολλὴν Ἶ μᾶλλον ἠέρα πουλὺν 

given, ἐπεὶ οὐδὲ Μενοιτιάδην ἤχϑαιρε ζῶντα. μίσησε δ᾽ ἄρα μιν δηίων χυσὶ κύρμα γενέσϑαι Τρωῇσι. 

τῷ, ἤγουν διὸ, καί οἱ ἀμυνέμεν ὦρσεν ἑταίρους. Καὶ σημείωσαι ὕτι τὸν τοιοῖτον εἰς ἄμυναν der 

ϑισμὸν αἴτιον μάλιστα ἐμφαίνει τῆς πολλῆς ἠέρος, ἤτοι τῆς ἐξ ἀέρος σχοτώσεως, οἷα πολλῆς ἐγερ- 

ϑείσης χόνεως. εἰ δὲ xci αὐτὸ τὸ σφοδρὸν xci συντεταμένον καὶ ἐπικίνδυνον τῆς ἐν τῷ ἀμύνεσϑαν 

μάχης «no πουλὺς ἤγουν πολλὴ νοηϑείη διὰ τὸ πολλοὺς —Aióu παραπέμπειν, οὐκ ἀσύμφωνον τοῖς 

Ὁμήρου, ὃς τὸ τούτου ἔμπαλιν τὴν ἑτεραλκέα viv φάος πολλαχοῦ ὠνόμασε. τέως μέντοι. τὸ προ- τὸ 
φαινόμενον τῆς ποιήσεως τὴν ῥηθεῖσαν ἀορασίαν πάχος ἀέρος εἶναι βούλεται, ὡς ἡ ἐν τοῖς ἐφεξῆς 

εὐχὴ τοῦ ““ἴαντος δηλοῖ, δι᾿ ἣν ἥλιος ἐπιλάμνψνας τὸ xaxov διέλυσε. ( Vers. zs To δὲ, ovx 

20 ἤχϑηρε, χαὶ τὸ ἐμίσησε χατὰ ἄρσιν xci ϑέσιν λεγϑέντα τὴν Καὐτὴν δηλοῦσιν ἔννοιαν. Ni γὰρ 
ὡς οὐχ ἤχϑηρε Ζεὺς τὸν llargoxiov ἀλλ ἐμίσησε κυνοσπάρακτον γενέσϑαι αὑτὸν. ( Vers. 278.) 

Ὅτι πρώτου τοῦ Exrogog ἐρεϑίσαντος τοὺς ὑπ᾽ αὐτὸν, εἶτα τοῦ Μενελάου τοὺς Ayai0Ug, ὠσαν προ- 
τέροι Ji θῶες ̓ Αχαιοὺς, vexgov δὲ προλιπόντες v ὑπέτρεσαν. καὶ οὕτως ὃ νέκυς τοῦ Πατρόκλου εἴλκυσται. 

Ὅτι εἰπὼν ὡς μάλα ὦχα ἐλέλιξεν Αἴας τοὺς “Ἱχαιοὺς πρὸς ἀντιπαράταξιν, ὅτε οἱ Τρῶες τὸν τοῦ 
Πατρόκλου νέκυν ἐρύοντο, σεμνύνει εὐϑὺς ἐπαίνῳ τὸν ἥρωα, παραῤῥίψας καὶ μνήμην συνήϑως τοῦ 

᾿Αχιλλέως. φησὶ γάρ᾽ ὃς περὶ μὲν εἶδος, περὶ δ᾽ ἔργα τέτυχτο τῶν ἄλλων Δαναῶν ust ἀμύμονα Hy- 
λείωνα. (Vers. 279.) Καὶ ὅρα ὅτε χαϑὰ τὸ περιεῖναι γενικῆ συντάσσει πολλαχοῦ διὰ τὴν ἐπίτασιν, 20 

ἣν δηλοῖ ἡ περί πρόϑεσις, οὕτω χἀνταῦϑα τὸ περιτετύγθαι, εἰπών" περιετέτυχτο τῶν ἄλλων, ἤγουν 
ἐπέκεινα καὶ περισσότερον τῶν ἄλλων ἐτέτυχτο. ἔνϑα ὅρα καὶ ὅτι ἐπὶ φυσικῆς κατασχενῆς ἐτέϑη τὸ 
ἐτέτυκτο, κυρίως μέντοι ἐπὶ τῶν κατὰ τέχνην ἡ) λέξις κεῖται. (δ ε᾽5. 281. sqq.) αὐτίχα δὲ καὶ πα- 
ραβολὴν ἐπάγει τοιαύτην" ἴϑυσεν δὲ διὰ προμάχων συὶ ἴκελος ἀλκὴν καπρίῳ, ὅστ᾽ ἐν ὄρεσσι κύνας 
ϑαλερούς τ᾽ αἰζηοὺς ῥηιδίως ἐχέδασσεν ἐλιξάμενος" ὡς υἱὸς Τελαμῶνος ἀγαυοῦ, φαίδιμος ies, 1144 

80 ῥεῖα μεϊτεισάμενος, ἤγουν μετελϑὼν, Τρώων ἐχέδασσε φάλαγγας, ot περὶ Πατρόχλῳ βέβασαν. 
( Vers, 286.) Καὶ σημείωσαι τὸ, περὶ Πατρόκλῳ βέβασαν, ἐπὶ ἐγθοῶν ῥηϑὲν χαὶ οὐκ ἐπὶ συμμαχίᾳ, 
ὡς δηλοῖ καὶ τὸ εὐϑὺς ἐφεξῆς, ϑιασαϊβη δες ῥηϑέν" φρόνεον δὲ μάλιστα ἄστυ ποτὶ σφέτερον ἐρύειν 

xci χῦδος ἀρέσϑαι, Qvo εἴη ἁπλῶς περιβῆναι τὸ περί τινα βῆναι. εἴτε ὑπὲρ ἐχείνου, ὡς πολλαχοῦ 

φαίνεται, εἴτε κατ᾽ ἐχείνου, ὡς ἐνταῦϑα δηλοῦται. (Vers. 281.) Ὅρα δὲ ὡς καὶ ἡ τῆς παραβολῆς 30 

ἀπόδοσις ἱκανὸν ἔπαινον ἔχει τοῦ Αἴαντος. ᾿Εν δὲ τῷ, συὶ amplo, χαϑὰ xci ἀλλαχοῦ δηλοῦται, 
γένος μὲν ὃ σῦς, εἶδος δὲ ὁ χάπριος, uade χαὶ ὃ uve. οὕτω χαὶ ἐν τῷ, ταύροιο βοὺς. γένος μὲν 

ὃ βοῦς, εἶδος δὲ ὃ ταῦρος. δῆλον δὲ ὡς γενναιότερος ὃ κάπριος τοῦ ὥϑήλεος. ( Vers. 282.) To ài 
ἐκέδασσε δὶς ἐῤῥέϑη ὡς καίριον. εἰ γὰρ εἶχεν ἰσοδύναμον ῥῆμα, μετέλαβεν ἂν αὐτὸ, χαϑὰ καὶ τὸ 
ῥηιδίως ῥεῖα κατωτέρω ἔφη, καὶ τὸ ἑλιξάμενος μετεισάμενος, οὗ τὸ ϑέμα tio, ποιητικῶς μεταλαβὼν 
χὰ ποιητιχὰ, ὡς εἴ πέρ που καὶ τὸ ἀΐσσειν εἰς τὸ παιφάσσειν μεταληφϑείη, ἢ τὸ καρπαλίμως εἰς τὸ 

χραμενῶς, ἢ 7 χαλχοπάρῃος χυνέῃ ὡς μετ᾽ ὀλίγα εἰς ἱπποδάσειαν κόρυϑα, jj τὸ ἄφαρ. «Αἰολικὸν ἐ ἐπίῤ- 

4ρ ῥημα εἰς τὸ ena, ὧν μία παραγωγ ἢ τοῦ μὲν ἐκ τοῦ ἅπτω ἔάψω, τοῦ δὲ ἐκ τοῦ ipo ἧφα παρακει- 

μένου. ἔστι γὰρ αἶψα καὶ ἄφαρ τὸ ταχὺ καὶ ὡς εἰπεῖν συναπτῶς. (Vers. 289.) Ὅτι ᾿Ιππόϑοὀός τις, 

"dudo TRdonyan φαίδιμος υἱὸς, ποδὸς εἷλχε Πάτροχλον “δησάμενος τελαμῶνι παρὰ “σφυρὸν ἀμφὶ 4o 
τένοντας, ἽἜχτυρι χαὶ Τρώεσσι χαριζόμενος" τάχα δ᾽ αὐτῷ ἦλϑε χακὸν, τὸ οἱ οὔτις ἐρύχαχεν ἱεμένων 

περ᾽ ὅ περ ἐπί τινος ῥηθήσεται χακὸν παϑόντος ἀβοήθήταν. εἰτα ( Vers. 293.) ἐκτιϑέμενος τὸ κακὸν 
ὁ ποιητὴς φησί" τὸν Ó' υἱὸς Τελαμῶνος, ἐπαΐξας δι᾿ διίλου. πλῆξεν αὐτοσχεδίην κυνέης διὰ χαλκο- 

παρήου" ἤρικε δ᾽ ἱπποδάσειαι κόρυς σπεοὶ δουρὺς con πληγεῖσ᾽ ἔγχεί τε μεγάλῳ καὶ χειρὶ παχείῃ" 

ἐγχέφαλος δὲ παρ᾽ αὐλὸν ἀνέδραμεν ἐξ urn nde v αἱματόεις" τοῦ δ᾽ αὖϑι λύϑη μένος" ix δ᾽ ἄρα χειρῶν 
[] ^, » - P € . » 3 - , ^ Ilorgozhow πόδα μεγαλήτορος ἧχεν ἤγουν ἀφῆκε, χαμᾶζε κεῖσϑαι" 0 δ᾽ ἄγχ᾽ αὐτοῖο πέσε πρηνὴς 
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ἐπὶ νεχρῷ τῆλε ἀπὸ «Ἱαρίσσης, ἑῴας δηλαδὴ, ἐριβώλακος" οὐδὲ τοχεῦσι ϑρέπτρα φίλοις ἀπέδωκεν, 
ἤγουν ϑρεπτήρια, ὅ ἐστι τροφεῖα, ὡς xci ἀλλαχοῦ ἐῤῥέθη. τοῦτο δὲ ἡϑιεκῶς ὃ ὁ ποιητῆς παρεσημήνατο, 
δηλῶν ᾿ὀφελέτας ἡμᾶς εἰναν τοῦ ἀντιτρέφειν τοὺς γεννησαμένους. τὸ γὰρ ἀποδιδόναι χθεωστικὴν 
κυρίως δηλοῖ PRO Δα ( Vers. 288. sqq.) Ὅρα δὲ ὡς τολμηρὸν ἱστορήσας. ἄνδρα τὸν 'InnoOoov 
ὃ ποιητὴς πλείονος “αὐτὸν λόγου ἠξίωσε, «ῆϑόν τε fni εἰπὼν αὐτοῦ, Πελασγὸν τῷ γένει, καὶ δο 
αὐτὸν quos προσειπὼν, χαὶ τὴν πατρίδα δηλώσας, καὶ ἐπαινέσας χαὶ αὐτὴν ἐν τῷ εἰπεῖν ἐριβώ- 

λακα, καὶ οἰχτισάμενος δὲ ἐν TQ énayay: sv, ὡς μιγυνϑάδιος δέ οἱ αἰὼν ἔπλετο ὑπὸ iibiaruo δαμέντι 

Ὅτι δὲ “2ἀρισσαν διάφοροι, ὧν μία καὶ ἡ ἐνταῦϑα Πελασγικὴ ἕν τοῖς εἰς τὴν Βοιωτίαν δεδήλωται. 

( Vers. 290.) Ὅρα δὲ xoi ὅτι τελαμὼν ἐνταῦϑα ovyi ὃ ἀνέγων ἀσπίδα ἢ ξίφος, «AX ὃ ἁπλῶς xad 

10 ἑαυτὸν πλατὺς ἱμὰς, ὃν ὡς εἰκὸς εἶχεν ὁ ̓ ἱππόϑοος, εἴ που χρεία τις αὐτοῦ γένηται, ὡς zai in ἄλλων 
τοιαῦτα τινὰ φαίνονται" καὶ ὕτι τελαμῶνος τοιούτου μνησϑεὶς δήσαντος τὸ τοῦ γεχροῦ σφυρὸν οὐκ 

εὐθὺς ἐπήγαγε τὸ τοῦ ἥρωος Τελαμῶνος ὄνομα. διέστησε δὲ ἱκανῶς, ἵνα μὴ ἐπιτηδεύσασϑαι δόξῃ 
τοιαύτην εἰχῇ παρήχησιν. ἔφη γάρ, μετὰ δύο στίχους" τὸν δ᾽ υἱὸς Τελαμῶνος ἔπληξε. Σφυρὸν δὲ φανε- 

ρῶς τὸ ἄχρον τοῦ σχέλους, ἐξ οὗ καὶ ἐπισφύρια τὰ μετὰ τὸ σφυρόν. ἐχεῖ δὲ καὶ τένοντες χατὰ νεύρων 
συνέλευσιν. (Vers. 291.) Τὸ δὲ; ἡ ̓ἔχτορι καὶ Τρώεσσι χαριζόμενος, ἔχει τι σχωστιχὸν, εἰ μὴ διὰ 
ἀνδρίαν ὃ ̓Ιππόϑοος κινδυνεύει ἀλλὰ πρὸς χάριν 1 τινῶν. ( Ver s. 299.) To δὲ 7 ἤρικεν, ὅ ἐστιν ἐσχίσϑη, 
ἐῤῥάγη. δεύτερος υθονονόθη ἐστι τοῦ ἐρείκω, ἐξ οὗ φυτὸν ἡ ἐρεί χη. διὸ χαὶ τῷ Ü παραλήγεται χατὰ τὲ θο 

λείβω ἔλιβον. ( Vers. 297.) .4uAÓv δὲ λέγει ἢ τὸ ὀξὺ τοῦ δόρατος, ἐπεὶ καὶ αἰγανέας δολιχαύλους που 
λέγει τὰς μαχροξύλους, ἢ τὸ τρῆμα τῆς κυνέης τὸ διὰ τοῦ ἔγχεος. χαὶ ἄλλως δὲ αὐλὸν τὸν ἐξακον- 

20 τισμόν φησι καὶ τὴν ἐπιμήκη φορὰν τοῦ αἵματος. αὐλὸς γὰρ, ὡς καὶ προεδηλώϑη, πᾶν τὸ ἐπίμηκες 

καὶ οὐδὲ πλατὺ, ὅϑεν καὶ οἱ αὐλῶνες, καὶ ὁ τῶν πνευμάτων ἀναχαμπτικὸς διαυλωνισμὸς, καὶ cU- 
λὸς καὶ δίαυλος τὸ στάδιον, καὶ ἐξ αὐτοῦ μεταφορικῶς καὶ ἡ ἁπλῶς οὑτινοσοῦν ἀνάκαμψις. ὡς τὸ, 
διαύλοις κυμάτων φορούμενος, καὶ, ἐν χορδαῖς χεῖρα χαμψιδίαυλον "ἀναστρωφῶν τάχος, ἤγουν ταχὺ 108 
ἀνασιρέφων ἐν τῷ πλήττειν τὰς χορδὰς, εἰς ὃ καλλίων φράσις ἡ τοῦ νέου Φιλοστράτου ἐν τῷ, οἱ 
δάκτυλοι δὲ τοῖς μίτοις ἐπεπετάνυντο. περὶ Ὀρφέως δὲ αὐτὸ ἐκεῖνος φησί. καὶ τοῦτο μὲν τοιοῦτον. 
0 δὲ νοῦς τοῦ Ομηρικοῦ χωρίου τοιοῦτος " ἐγχέφαλος δὲ συνεξηκοντίοσϑη τῇ προμήκει ῥύσει τοῦ αἵματος, 

χκραϑεὶς αὐτῷ xai ἄνω συνεκπηδήσας. τινὲς δὲ τῶν παλαιῶν παρακεκινδυνευμένως φασὶν ἐξενεγκεῖν τὸν 

ποιητὴν τὸ νόημα. ϑέλων γὰρ εἰπεῖν ὡς ἐκράϑη ὁ ἐγκέφαλος αἵματι, ὁ δὲ αἱματόεντα εἶπεν ἁπλῶς 
τὸν ἐγκέφαλον. αἴτιον δὲ τούτου ἡ συντομία τῆς φράσεως. (Vers. 502.) Ὅρα δὲ καὶ τὸ, μινυνϑά- 

ὅ0 διος αἰὼν, ἐξ οὗ δῆλον ὡς οὐ μόνον μινυνϑάδιος ἀνὴρ, ἀλλὰ καὶ ζωὴ ἡ κατ᾽ ἄνϑρωπον. ( Vers. 307.) 
Ὅτι ἐν τῷ, Φωκήων oy. ἄριστος, φησὶν "Aniov καὶ ᾿ Ηρόδωρος καὶ διὰ διφϑόγγου τὴν παραλήγουσαν 
τοῦ φωκήων γράφεσϑαι. τοιοῦτον δέ τι ἐσημειώϑη καὶ ἐν ἀρχῇ τῆς ᾿Ιλιάδος περὶ τῶν ᾿]Ιωνιχῶν γενικῶν 
τῶν ἀπὸ τῶν εἰς εὺς ὀνομάτων, καὶ ἐν τοῖς περιηγητοῖ δὲ, Omov ἐκείνῳ περὶ ᾿Υλλέων ὁ λόγος. οἱ δ᾽ 

αὐτοὶ καὶ τὸ ἀναλκείῃ κατωτέρω κείμενον διφορεῖσϑαι φασὶ χατὰ "τὴν γραφὴν τῆς παραληγούσης. 10 
Μέμνηται δ᾽ ἐνταῦϑα xoi Πανοπέως ὃ ποιητὴς τοπικοῦ ὀνόματος, ὃν ὁ τὰ ἐϑνικὰ γράψας Πανό- 
πήν λέγει πόλιν Φωκίδος, κληϑεῖσαν ἀπὸ Πανοπέως, υἱοῦ Φώκου. ταύτης δέ, φησιν, ὁ πολίτης 

᾿ Πανοπεὺς, ὁμοφώνως τῷ πρωτοτύπῳ κυρίῳ. ἐκ δὲ τοῦ ῥηθέντος Iavonéog ἢν Σχεδίος ὁ Φωκεὺς, ὃν 
1145ἀναιρεῖ ὁ "Eutup ἐνταῦϑα. Ἔνϑα ὅρα καὶ ὅτι τῷ ὅλῳ τὸ μέρος ἐπήγαγεν, ἤγουν τοῖς Φωχεῦσι τὸν 

Iavonéa, ὡς ἔν τε ἄλλοις γίνεται καὶ ἐν τῷ ἐς Κύπρον ἐς Πάφον. φησὶ γοῦν" Σ,χεδίον, ᾿Ιφίτου υἱὸν, 

4o Φωκήων oy. ἄριστον, ὃς ἐν Πανοπῆι οἰκία ναιετάασκεν. (Ν᾽ 608. 512.) ' Ev δὲ τοῖς ῥηϑεῖσι κεῖται xai 
τις Φόρχυς, οὗ αἰτιατικὴν ὃ ποιητὴς λέγει Φόρκυνά τε ὡς μόσυνα μετὰ ἐχτεταμένου τοῦ V, καὶ Φόρ- 
κυν δισυλλάβως ὡς βότρυν. ἔστι δὲ καὶ λύμματα καὶ στίχους δὲ ὅλους εὑρεῖν ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ ποιη- 

ϑέντα ἐν ἄλλοις. ( Vers. 310.) “ἐγει δὲ καὶ τὸ ἀνέσχεν ἐπὶ δόρατος ἀντὶ τοῦ ἐφ «vij, διεπέρασε, καὶ 
^o ὡς εἰπεῖν, ἀνέτειλε τῇ διαμπερὲς πληγῇ. φησὶ γάρ" αἰχμὴ παρὰ νείατον ὦμον ἀνέσχεν, ὃ περ ἴσως 

μὲν ἄλλο ἐστὶ παρὰ τὸ διέαχεν. ἐκεῖνο γὰρ προηγεῖται τοῦ ἀνασχεῖν, διασχισμὸν δηλοῦν μόνον ὡς προ- 
δέδειχταν" ἴσως δὲ καὶ ἰσον ἐκείνῳ ἐστίν. ἐνταῦϑα δὲ (Vers, 3090.) xal τὴν κατ᾽ ἄνϑρωπον κλεῖδα 
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RT τοπογραφῶν ὃ "ποιητὴς φησί" τὸν βάλεν ὑπὸ κληῖδα μέσην * αἰχμὴ δὲ παρὰ γείατον ὦμον ἀνέσχεν, 

ὡς εἴρηται. δῆλον δ᾽ ἐκ τῶν παλαιῶν Ort κληὶς πολλὰ καὶ αὐτὴ δηλοῦσα. ὡς περ χαὶ τὸ χλειδίον καὶ 

ἡ κλεὶς, λέγεται καὶ ἐπὶ μέρους ϑύννων, ὡς 0 ̓ ᾿ϑήναιος παρασημειοῦται, οἷον, κλεῖδες μὲν ὀπταὶ 

δύο παρεσκευασμέναι, πρὸς Ó nt πυϑομένου τινὸς τὸ, ἄρα αἷς: τὰς ϑύρας. χλείουσιν ; ἐπάγεταν 

ἀπόκρισις, τὸ, ϑύννου μὲν οὖν σεμνὸν βρῶμα. οὕτω δὲ καὶ ὀρφῶν χλειδία, οἷον, ἐν I. αδείροις, τὰ 

χλειδία τῶν ὁρῶν χαϑ' αὐτὰ ταριχὲ εὐονται. κχλειδίων δὲ ϑύρας χρῆσις παρὰ τῷ χωμιχῷ, εἰπόντι 

καχοηϑέστατα κλειδία τὰ κρυπτὰ καὶ δυσεπιβούλευτα. ( Vers. 318.) Aye ι δὲ xai τὸ ἔλυον λύοντο 

παϑητικῶς. εἰπών" λύοντο δὲ τεύχε ἀπ᾿ ὥμων. πρὸ ὀλίγων δὲ ἐνεργητικῶς εἶπε" λῦσε Óé οἱ ϑώρηκα, 

à κτείνας ἐχεῖ τὸ δίχρονον. (Vers. 521.) Ὅτι xai νῦν παρεμφαίνει Ὅμηρος μὴ εἶναι χατηναγχασμένην 

τὴν αἰσαν, λέγων" ἔνα xev αὖτε Τρῶες ᾿“ρηιφίλων ὑπ᾽ ᾿ΖΙἰχαιῶν "lÀwv εἰσανέβησαν. ἀναλκχείῃσι 

δαμέντες y Apre δὲ χῦδος ἕλον xat ὑπὲρ Διὸς αἰσαν κάρτεϊ xci σϑένεϊ σφετέρῳ" ταὐτὸν Ó εἰπεῖν», 

eq ἀρετῇ; ὡς πρὸ βραχέων εἴρηται. καὶ ᾿χἱπόλλων δὲ μετ᾽ ὀλίγα ἐρεῖ ὡς εἰδὲν ἀνέρας, m κάρτεί τε 

3o πεποιϑύτες πλήϑεΐ τε σφετέρῳ, καὶ ὑπὲρ ϑεὸν πόλιν Ἀειρύσαντο, τοῦτο δὴ 0 καὶ αὐτὸς ἀξιώσει ἐκεῖ, 

ἤγουν τὸ καὶ ὑπὲρ ϑεὸν εἰρύσασϑαι΄ἱλιον αἰπεινήν. ( Vers. 322.) Kai ὅρα ἐν τούτοις καίρια ποιη- 

τιχὰ i πάρισα, τὸ καρτεῖ, σϑένεϊ, πληϑεῖ" καὶ ὅτι ταὐτὸν ὑπὲρ Διὸς αἰσαν εἰπεῖν καὶ ὑπὲρ ϑεόν. ᾿Ιστέον 

δὲ ὅτι τὸ, ἔνϑα κεν ovre Τρῶες ᾿Δρηιφίλων ὑπ᾽ Age καὶ ἑξῆς, μετ᾽ ὀλίγα παρῴδηται βραχύ τι ἐν 

τῷ, αἰδὼς μὲν νῦν ἥδε γ᾽ “Τρηιφίλων vm χαιῶν "tov εἰσαναβῆναι ἀναλκχείησι δαμέντας, παρα- 

δεικνύντος πάλιν τοῦ ποιητοῦ ὅπως παρῳδητέον. Ὅρα δὲ xci νῦν χασμῳδίαν προσηνῆ παραβυ- 

,ισϑεῖσαν τῇ τοῦ γε συνδέσμου συναλοιφῇ, ὡς πολλαχοῦ φιλεῖ ποιεῖν Ὅμηρος. ὡς δὲ τὸ dpeieiniad διφο- 

ρεῖται κατὰ τὴν παραλήγουσαν, “πρὸ ὀλίγων ἐγράφη. (Vers. $23.) Ὅτι Περίφας κῆρυξ καλεῖται 20 

Tovuxós τις ἀνὴρ διὰ τὸ περισσῶς φωγεῖν. διὸ λόγῳ φερωνυμίας καὶ "Πίπυτος πατὴρ αὐτῷ παρὰ 

τὸ ἡπύειν, ὕ ἐστι φωνεῖν. φησὶ γοῦν Ott αὐτὸς ᾿ἀἰπόλλων Αἰ γείαν ὥτρυνεν Περίφαντι ἐοικὼς κήρυκι, 

᾿Ηπυτίδῃ, 0g οἱ παρὰ πατρὶ γέροντι κηρύσσων yno«oxe. κῆρυξ οὖν καὶ 0 avrog, οὗ τὴν τέχνην 

ὁ υἱὸς διεδέξατο κατὰ ἔϑος ἀρχαῖον τὸ καὶ προδηλωϑὲν, 0 παραδίδωσιν ' Hoodorog. ἔργον δὲ τέχνης 

κηρύχων ϑυσίαις τε καὶ σπονδαῖς παντοίαις ἐπιστατεῖν καὶ ἀγορὰς ἀϑροίζειν καὶ τοὺς λαλήσοντας 

4o ἐξεγείρειν καὶ “προσοχὴν ἐμποιεῖν προβοῶντας τὸ, ἀκούετε λεὼ ἢ λαοί, διὸ Στρατόνικος, ὃ ἀστεῖος 

κιϑαρῳδὸς, ἰδὼν ἐν δ]υλάσσῃ ναοὺς μὲν πολλοὺς, ἀνϑρώπους δ᾽ ὀλίγους, στὰς ἐν μέσσῃ ἀγορᾷ, 
ἔψη" ἀκούετε ναοὶ, παρῳδήσας οὕτω τὸ ἀχούετε λαοί. ὁ δ᾽ αὐτὸς καὶ πρὸς τὴν ὁμωνυμίαν παίζων 
τοῦ κήρυχος, ἐπεὶ κῆρυξ οὐ μόνον τὸ χύριον καὶ ὃ ἱερὸς βασιλικὸς ϑεράπων, ἀλλὰ xci ϑαλάσσιον 

ὄστρεον ἔχον ὀξύτητας κύκλῳ, ἐπεὶ ἐν ᾿Αδδηριτικῷ ἀγῶμι εὕροι κήρυκας πολὺ πλείους κατὰ λόγον 3o 
τῶν δημοτῶν. καὶ ἐπ᾿ ἄκρων ὀνύχων βαδίζοι δεδορκὼς ἀτενὲς εἰς γῆν, καὶ ἐρωτηϑείη τί πάϑοι, τὰ 
μὲν ἄλλα ἐῤῥῶσϑαι sins τοὺς πόδας, ἀγωνιᾶν δὲ, μή ποτε, φησὶν, ἐπιβὰς κήρυκι τὸν πόδα παρῶ" 
παίξας ἀστείως ἐν τῷ μεταβαλεῖν τὸν κατ᾽ ἄνϑρωπον χήρυχα εἰς τὸν ὡς εἴρηται ϑαλάσσιον. 
( Vers. 525.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτε xoi διδασκάλῳ παλαιῷ καὶ ἀγαϑῷ πρέποι ἂν ποτε τὸ, κηρύσσων 

γήρασκε φίλα φρεσὶ μήδεα εἰδώς. Σημείωσαι δὲ χαὶ ὅτι ἐνταῦϑα τις τῶν μὴ καϑ' Ὅμηρον, οὐχ ἂν 

ὥκνησε ψυχρῶς παρηχῆσαι ἐν τῷ εἰπεῖν γηρύων γήρασκχε. 

10 

Τὸ δὲ κήρυκι συστέλλει νῦν τὴν παραλήγου- 

σαν, εἰ καὶ ἀλλαχοῦ ἐν πολλοῖς ἐχτείνεται Δ ττικῶς. οὕτω δέ, φασιν, ἐχτείνεν τὴν μέσην καὶ τὸ 

50 δοίδυχος, ὄρτυγος. ᾿““ριστοφάνης δ᾽ ἐν Fiori συστέλλει TO Ogrvyog διὰ μέτρον. πολλὰ "δὲ καὶ 
ἕτερα τῶν διχρόνων παραὶ τῷ ποιητῇ τὴν τῆς κλήσεως φερωνυμίαν σώζουσι τοῖς δυσὶν ὑποκείμενα 

χρόνοις, οἷον τὸ ᾿“πόλλων, τὸ ἀνὴρ. τὸ Κρονίων. τὸ "Apnée, τὸ ὕδωρ, τὸ πρὶν, καὶ ἄλλα. 4ο 

( Vers. $27.) Ὅτι τὸ; ὑπὲς αἶσαν καὶ ὑπὲρ μόρον ἢ ὑπέρμορον παραφράξων. ἐνταῦϑα ὃ πολύ- 
govog ποιητὴς φησι" πῶς ἂν καὶ ὑπὲρ ϑεὸν εἰρύσαισϑε᾽ Ἴλιον; περὲ οὗ καὶ πρὸ βραχέων εἴρηται. 
( Vers. $28.) Ὅτε ἔπαιμος παλαιῶν ἀγαϑῶν ἀνδρῶν τὸ, ὡς δὴ εἶδον ἀνέρας ἄλλους χαρτεΐ τε ὡς 
χαὶ mooyé; ραπτον σϑένεϊ τε πεποιϑότας ἠνορέῃ Té πλήϑεῖ τε σφετέρῳ, χαὶ ὑπερδέα δῆμον ἔχον-114 

6o τας. ὅτι δὲ κεχαλλώπισται xoi τὸ χωρίον τοῦτο, οὐχ ἄδηλόν ἐστι. δῆμον δὲ ὑπερδέα λέγει τὸν 
ἀπτόητον καὶ ὑπερχείμενον δέους ἐκ τοῦ ὑπερδεέα κατὰ συγχοπήν. ἄλλως γὰρ περισπᾶσϑαι ὥφειλε 
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κατὰ συναίρεσιν ὡς τὸ εὐφυέα εὐφυᾶ, ὑγιέα ὑγιᾶ. (Vers. 331.) Ὅτι ἀγαϑοῖς uiv στραλτιώταις,1109 
δειλοῖς δὲ, προσρηϑήσεται τὸ, ὑμῖν ϑεὸς πολὺ βούλεται jj τοῖς δεῖνα vixuv, ἀλλ αὐτοὶ τρεῖτε, ἄσπε- 
τον οὐδὲ μάχεσϑε. ( Vers. 334.) Κεῖται δ᾽ ἐν τούτοις καὶ σύνταξις ἀσυγήϑης τοῖς ὕστερον τὸ, Ai- 

ψείας μέγα Ἕκτορα εἶπε βοήσας. “Ἕκτορι yàg εἶπε καὶ "Extopt βοήσας φασίν οἱ μεθ᾽ Ὅμηρον. 
ϑεραπεύεται δὲ ἐν ὑπακοῇ προϑέσεως, ἵνα ἢ, πρὸς "Exropa εἰπε, βοήσας. ( Vers. 536.) Ὅτι ὄνειδος 

φευγόντων τὸ, αἰδὼς μὲν νῦν ἥδε γε εἰς τὸν δεῖνα τόπον ἀναβῆναι ἀναλχείησι δαμέντας. ( Vers. 558.) 

Θάῤῥους δὲ ϑεύόκϑεν δηλωτιχὸν κατὰ παρῳδίαν τὸ, ἀλλ᾽ ἔτι γάρ, φησι, ϑεὸς ἐμοὶ ἄγχι παραστὰς 10 

μάχης ἐπιτάῤῥοθος εἶναι" διὸ ἰϑὺς ἴομεν, μηδ᾽ οἵ ys ἕχηλοι ποιήσαιεν τώδε τι. ( Vers. 542,) ἀν- 
δρείου δέ τινος δήλωσις τὸ, καί ῥὰ πολὺ προμάχων ἐξάλμενος ἔστη. ὑποστροφὴν δὲ ἐκ φυγῆς φράζει 

10 τὸ, οἱ δ᾽ ἐλελίχϑησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν ᾿Αχαιῶν. ( Vers. 548.) Ὅτι ᾿άπισαων τις ἐνταῦϑια πιπτει ὑπὸ 

«υκομήδει. τῷ ᾿ λληνιχῷ βληϑεὶς ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων τῶν πολλαχοῦ ῥηϑεισῶν. ἣν δὲ ὁ βληϑεὶς 
& Παιονίης ἐριβώλακος ἐπίκουρος τοῖς Τρωσὶν, ἀριστεύων μετὰ ᾿αΙἰστεροπαῖον τὸν ἐν τοῖς "ἑξῆς ὑπ᾿ 20 

᾿δχιλλέως ἐν τῷ ποταμῷ πεσόντα. "loríov δὲ ὅτι Παίων μὲν Παίονος τὸ ἐϑνιχὸν, ὡς Μαίων δ]αίο- 

vog. Παιὼν δὲ Παιῶνος ὡς αἰὼν αἰῶνος τὸ ἐπὶ ἰατροῦ" oiov, ᾿“Ισχληπιοῦ Παιῶνος εὐμενοῖς τυχών" 

1147ἔτι δὲ καὶ ἐπὶ ᾿πόλλωνος., ἐξ οὗ καὶ παιωνίζειν. τὸ ὡς εἰπεῖν "“παιηονιζειν καὶ χράσει τοῦ ἡ χαὶ O εἰς 

ὦ μέγα παιωνίζειν, οἷον πρὸ τοῦ ϑοινᾶσϑαι, διδάσκει “Ὅμηρος σπένδειν xoi παιωνίζειν, ταὐτὸν 
δ᾽ εἰπεῖν παιανίζειν, ἤγουν có παιᾶνε Φοίβῳ, ὕμνον παιᾶνα, οὗ ἐπῳδὸς τὸ, ἰὴ Παιὰν, ὅ meg ἦν 
παιανικόν TL ἐπίῤῥημα. ( Vers, 354.) Ὅτι ὃ φϑα" σας εἶπε, φραχϑέντες σάκεσι χαλκήρεσιν, ἄλλως jo 
ἐνταῖϑα φράζων φησί" σάκεσσιν ἔρχατο πάντῃ, ὃ ἐστιν εἱργμένοι ἦσαν οἱ ᾿Ζἰχαιοὶ ὡς ἐν τειχίῳ, ἑσταό- 

20 τὲς περὶ Πατρόκλῳ" πρὸ δὲ δούρατ᾽ ἔχοντο, “ἴαντος πολλὰ κελεύοντος. ( Vers. 355.) Τὸ δὲ, πρὸ δὲ 

δούραωτ᾽ ἔχοντο, προΐσχοντο δόρατά φασιν οἱ μεϑ᾽ Ὅμηρον, ὕμοιον ὃν τῷ προεβάλλοντο. ὅτι δὲ 
προὔχεσϑαι καὶ τὸ προφασίξεσϑαι λέγεται, δηλοῖ χαὶ Σοφοχλὴς ἐν τῷ, προὔχοιο ἀντὶ τοῦ προφασί- 

ζοιο. ἐκ δὲ τούτου καὶ προχάνας φασὶ τὰς προφάσεις λέγεσϑαι. αὐτὸ μέντοι ἴσως ἀπὸ τοῦ προχαί- 

ἄγειν, ἐπεὶ χαὶ ταὐτὸν δοκεῖ προχαίνειν καὶ προφάσχειν εἰπεῖν, τὸ μὲν ἐκ vot προηγουμένου, τὸ δ᾽ ἐκ ἀο 
τοῦ ἀποτελέσματης, διὸ καὶ ὃ μὴ δυνάμενος φάσκειν ἀχανὴς λέγξται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, ἑσταότες περὶ 
Πατρόκλῳ, ταὐτὸν ἐστι τῷ περιβεβαῶτες καὶ ἀμᾳιβεβαῶτες, 0 διαλυϑὲν ποιεῖ τὸ ἀμφ᾽ αὐτῷ βεβόμεν 
μετ᾽ ὀλίγα κείμενον.  ( Vers. 356.) Ὅτι κινδυνεύοντας ἰδὼν τοὺς ᾿Δχαιοὺς ὁ Αἴας μάλα πᾶντας ἐπῴ- 

χετο πολλὰ χελεύων, οὔ τέ τινα ἐξοπίσω νεχροῦ χάζεσϑαι ἀνώγει, οὔ τέ τινα προμάχεσϑαι ᾿“Ιχαιῶν 
ἔξοχον ἄλλων, ἀλλὰ ua ἀμφ᾽ αὐτῷ ᾿βεβάμεν, ὡς προείρηται, σχεδόϑεν τε μάχεσϑαι. καὶ ὅρα ὡς 50 

So μὴ δυνάμενός τι δρᾶσαι γενναῖον ἀγαπητὸν χρίνει τὸ μὴ παϑεῖν γοῦν τι μέγα κακόν. Τὸ δὲ κελεύειν 
ἀνώγειν εἰπὼν καὶ ἐπιτέλλειν φησίν. ἐπάγει ye! ὡς «Αἴας ἐπέτελλε πελώριος. ( Vers. 560.) Ὅτι σφο- 
δροῦ πολέμου ὑπογραηὴ καὶ κοινῆς πτώσεως. τῶν τὲ χρδιττόνων καὶ τῶν μὴ τοιούτων τὸ, αἵματι δὲ 
χϑὼν δεύετο πορφυρέῳ᾽ τοὶ δ᾽ ἀγχηστῖνοι ἔπιπτον νεχροὶ ὁμοῦ τῶν δεῖνα καὶ τῶν δεῖνα. οὐδ᾽ οἱ γὰρ 
ἀναιμωτί γε μάχοντο, οἱ Δαναοὶ δηλαδή" παυρότεροι δὲ πολὺ φϑιίνυϑον. διὰ τί; μέζμνηντο γὰρ αἰεὶ θο 

ἀλλήλοις ἀν᾽ ὕμιλον, ἢ) καϑ' ὅμιλον, ἀλεξέμεναι πόνον αἰπύν" καὶ τοῦτ᾽ ἣν τὸ μεμνῆσϑαι ἀλκῆς. καὶ 
ὅρα ὅτι τε πάνυ. ὠφέλιμον τὸ ἀλλήλοις τινὰς βοηϑεῖν καὶ μάλιστα ἐν μάχῃ, καὶ ὡς, εἰ καὶ ἀλεξῆσαι 
ἀπολύτως λέγειν σύνηϊγδές ἐστιν, ἀλλὰ μετὰ προσϑήκης μᾶλλον χρεῖττόν ἐστιν» οἷον ἀλεξῆσαι φόνον, 
ἢ ἁπλῶς τι χαχὸν, ἐξ οὗ σύγκειται ὁ ἀλεξίχαχος. Q συγγενὲς οὐ μόνον τὸ ἀλεξητὴρ xal κηραμύντης χαὶ 

εἴ τι τοιοῦτον, ἀλλὰ καὶ ἡ παρ᾽ ᾿.Πσιόδῳ ἀλεξ ξιάρη νειός. *(Vers. 566. ) Σημείωσαι δὲ xoi ὅτε τοιαύ- 110 
40 τὴν φράσας δεινὴν μάχην ἐπάγει" ὡς οἱ μὲν μάρναντο δέμας : πυρὲς, 0 πολλαχοῦ κεῖται, δηλοῦν ὡς 

τοιούτῳ πολέμῳ οἰχεῖος ὃ τοιοῦτος λόγος, οὐ τοσοῦτον διὰ τὸ δίκην πυρὸς εὐκίνητον xol χοῦφον τῶν 
μαχὸόμένων χαὶ ὑξὺ καὶ ἱτητικὺν καὶ διὰ τὴν ϑερμότητα τῶν μαχομένων, ὕὅϑεν xoi μάχη καυστειρὴ, 

ὅσον διὰ τὸ ταχέως ἐξολοϑρεύεσϑαι τοὺς οὕτω πολεμοῦντας, ὡς εἰ καὶ πῦρ αὐτοὺς ἀνήλισχεν. ὅτι δὲ 

ἐν τῷ τοιούτῳ γοήματι ἐπὶ ἀψύχου χεῖται τὸ δέμας, προεσημειώϑη:- οὐ γὰρ δήπου ἔμψυχον. τὸ σῦρ, εἰ 

μὴ ἄρα, ὡς χαὶ τοῦτο ἐῤῥέϑη, ποιητικὴ αὐτονομία Ψυχοῖ γλυχέως καὶ αὐτὸ, χαϑὰ καὶ τὰ θέλη χαὶ 

ἄλλα τῶν ἀψύχων πολλά. ( Vers. 467.) Qu i ἐφερμηνεύων Ὅμηρος ποιητεκώτερον καὶ σεμνότερον τὸ, 
ΟΟΜΜΕΝΤ. IN IntaD, Tow. IV, 
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ἀμφὶ δ᾽ ἄρα σφι λαμπραῖς κορύϑεσσιν ἠέρα πουλὴν ἔχευε Ζεὺς, 0 δὴ πρὸ ὀλίγου ἐῤῥέϑη, φησὶν £v- 
ταῦϑια ἐν σχήματι ἀποστροφῆς πρὸς τὸν τῆς κατ᾽ αὐτὸν Μούσης ἀχροατὴν, ὡς οὐκ ἂν φαίης οὔτε ποτ᾽ 
ἠέλιον σύον ἔμμεναι οὔτε σελήνην. ἠέρι γὰρ, ἀφωτίστῳ δηλαδὴ, κατέχοντο μάχης ἔπι, ὅσσοι ἄριστον 

10 ἕστασαν ἀμφὶ Πατρόκλῳ. οἱ δ᾽ ἄλλον Towsg καὶ 4“χαιοὶ εὔκηλοι πολέμιζον ὑπ᾽ αἰϑέρι. ( Vers. 571.) 
πέπτατο δ᾽ αὐγὴ ἠελίου ὀξεῖα, παρὰ τοῖς ἄλλοις δηλαδή" γέφος δ᾽ οὐ φαίνετο πάσης γαίης οὐδ᾽ 
ὀρέων, ὥστε δῆλον ἐκ τούτων ὅτι τὴν προῤῥηθεῖσαν ἠέρα μόνῳ τῷ τόπῳ ἐμπεριγράφει, ἐν ᾧ ἡ περὶ 

Πατρόκλου ἣν μάχη. καὶ ἔστι πιϑανὸς ὁ λόγος διά τε τὴν χόνιν τὴν ὡς εἰχὸς παχυνομένην ἐχεῖ, χαϑὰ 
ἐῤῥέϑη. καὶ διὰ τὴν ῥηδεῖσαν πυκνότητα τῶν μαχομένων, ἣν καὶ ἐν ἄλλοις εἰς νέφος εἴχασε. διὸ καὶ 
φησὶν, (Vers. 5735.) ὡς οἱ μὲν ἄλλοι μετατταυόμενοι ἐμάχοντο ἀλλήλων ἀλξείνοντες βέλεα, στονόεντα, 
πολλὸν ἀφεσταότες" τοὶ δ᾽ ἐν μέσῳ ἄλγε᾽ ἔπασχον ἠέρι καὶ πολέμῳ, τείροντο δὲ νηλέϊ χαλκῷ ὅσσοι τὸ 

ἄριστοι ἔσαν. τούτοις γὰρ ὑπὲρ τοῦ Πατρόκλον συνεχαλέσατο MsvéAeog. ( Vers. 377.) Ὅρα δὲ ore ἐν 
τῷ οὔτε ποτὲ ἀργὸν ix περισσοῦ χεῖται τὸ ποτὲ ἐπίῤῥημα, ὡς xoi ἐν ἄλλοις" καὶ ὅτι TO , ἠέλιον σόον 
ἔμμεναι, παρῴδηται ἀπὸ τοῦ λαὸν σύον ἔμμεναι. αὐτὸ δὲ τὸ, οὔτε ἠέλιον σόον εἶναν οὔτε σελήνην, 
παντελὴ meg δηλοῖ ἢ κολόβωσιν φωτὸς ἢ ἀπώλειαν. οὔτε y&Q: ἀκραιρνὴς ἡμέρα jv, ἀλλ οὐδὲ ὡς νὺξ 
φῶς ἔχουσα, ὕϑεν εἴωϑεν, ἀλλ᾽ οἷόν τις γυξ, xci ἄλλως δὲ φράσαι , τὸ οὐκ ἂν φαίης οὔτε ἥλιον σόον 

20 δίναι οὔτε σελήνην, αὔξησίν τινα σχότους δηλοῖ, ὡς τοῦ περὶ τὸν νεχρὸν μόνου ἀέρος οὔτε ὡς ἐν 148 

ἡμέρᾳ ὀξείαις ἡλίου αὐγαῖς “πεφωτισμένου οὔτε ὡς ἐν πανσελήνῳ vuxri, μᾶλλον δὲ ὡς τοιούτου ὄντος 

ἐκεῖ χαταστήματος ἀέρος, ὁποῖόν τι γίνεταί που ἐν ἐκλείψει ἡλίου 1) σελήνης, Ort οὐδὲ σόοι αὐτοὶ 

δοκοῦσιν εἰναι. καὶ ἄλλως δὲ, σχότος ἐχεῖ βαϑὺ ὃ λόγος ἐνδείκνυται ὡς μηδὲ ἥλιός που ἦν μηδὲ 
σελήνη, κατὰ τὸ, ἠέλιος δ᾽ οὐρανοῦ ἐξαπόλωλε. διὸ χαὶ ὃ Ζ4ἴας ἐν τοῖς ἑξῆς ὡς ἐν σχότει βαϑεῖ ὧν 20 
εὔξεται φῶς ἰδεῖν. ( Vers. 471.). To δὲ, ὑπ᾽ αἰϑέρι, ἀντὶ τοῦ ὑπὸ αἰϑοίᾳ χαὶ χαϑαρῷ ἀέρι καὶ 

ἀνεφέλῳ. διαστέλλει γὰρ ἐνταῦϑα φανερῶς αἰϑέρα καὶ ἀέρα. οὗτος μὲν γὰρ σκοτεινός" διὸ καὶ ἠέρα 
τὴν ἀορασίαν qae ἐχεῖνος δὲ λαμπρὸς καὶ, ὡς ἐῤῥέϑη, ἀνέφε ἑλος. διὸ καὶ ἐπάγει ἑρμηνευτιχῶς τὸ, 

πέπτατο δ᾽ αὐγὴ, καὶ, νέφος δ᾽ οὐ φαίνετο χαὶ ἑξῆς. ταῦτα δὲ ἡ αἰϑρία ποιεῖ καὶ n σύστοιχος αὐτῇ 

αἰϑήρ. ( Vers. $72. ) O&ie δὲ ἡλίου αὐγὴ, ἣν τμητικὴν ἀέρος οὐσαν οὐκ ἀμβλύνει νέφος. διὸ ἐπάγει 

πρὸς σαγήνειαν τὸ, νέφος δ᾽ οὐ φαίνετο πάσης γαίης. ἕνϑα λείπει 5 πρόϑεσις, ἵνα 7 ὅτι véqoc οὐχ 

ἣν ὑπὲρ. γῆς, ἢ τὸ ον ἐπίῤῥημα, οἷον, νέφος δ᾽ οὐ πῃ φαίνετο γῆς. Τὸ δὲ ὀξεῖα κυριολεχτούμενον 

ἐπὶ βέλους συμβάλλεταί τι πρὸς sd apt: TOU τοξότου (οίθου. ( Vers. 575. ) Τὸ δὲ μεταπαυόμιενου 
3o ἢ ἀντὶ τοῦ ἀμ είβοντες ἀλλήλους, * ὡς παύεσϑαι μὲν τούτους, ἑτέρους δὲ μάχης ἄρχεσϑαι, ἢ ἀντὶ τοῦ 

ἀναπαυόμενοι. δῆλον δ᾽ ὡς οἶδεν ὃ ποιητὴς καὶ τὴν λέξιν τοῦ ἀναπαύεσθαι, ἐν οἷς φησὶ τὸ, ἀνϑρώς- 3o 

πους ἀνέπαυσεν ἐπὶ γϑονί. ( Vers. $727.) Ὅτι τοὺς IN ἑστορίδας ἡ ἡ περὶ τῷ Πατρόκλῳ μάχη οὔπω ἔσχεν 

οἷα μαχομένους ἑτέρωϑι χαὶ οὔπω πεπυσμένους. ἔτι γὰρ τὸν Πάτροκλον ᾧοντο bos φησὶ ye δύο 
δ᾽ ovmo» φῶτε πεπύσϑην ἀνέρε κυδαλίμω, Θρασυμήδης ᾿Αντίλοχός τειν Πατρόκλοιο ϑανόντος ἀμύ- 
μονος, ἀλλ ἔτ᾽ ἔξαντο ζωὰν ἐνὶ πρώτῳ ὁμάδῳ Τοώεσσι μάχεσϑαι. τὼ δ᾽ ἐπιοσσομένω ϑάνατον καὶ 

quoda ἑταίρων νόσφιν ἐμαρνάσϑην, ἐπεὶ ὡς ἐπετέλλετο Νέστωρ" ᾧ καὶ ἐχρὴν πάντως πείϑεσϑαι 

ὀϑρύνοντι. πόλεμόνδε. παραῤῥέπτει δὲ τοὺς Νέστορίδας ἐνταῦϑα Ὅμηρος ovy ἁπλῶς καὶ εἰχῇ; ἀλλὰ 

μνήμης χάριν" μικρὸν γὰρ ὅσον ϑατέρου αὐτῶν τοῦ Αντιλύχου ἀναγκαίως δεήσεται ἀγγελοῦντος τῷ 

pis τὴν τοῦ {Πατρόκλου πτῶσιν. Σημείωσαι δὲ ὅτι δύο φῶτε εἰπὼν εἶτα ἐπάγει ὡς ἀπ " ἄλλης 

ἀρχῆς τὸ, ἀνέρε κυδαλύμω, zai οὕτω συμβιβάξεται ἡ 7 ταὐτολογία τοῦ φῶτε xoi τοῦ ἀνέρε. δύναται δὲ 
χαὶ ἄλλως τὸ μὲν φῶτε ἄνδρας δηλοῦν τοὺς φύσει, τὸ δὲ ἀνέρε τοὺς χαὶ ἀνδρείους. Τὸ δὲ πεπύσϑην, 4o 

4o ἤγουν ἐπύϑοντο, γενιχῇ συνήϑως χαὶ ἐνταῦϑα συντέλταχται. Τὸ δὲ, ἐπιοσσόμενοι ϑάνατον καὶ 
φύζαν ἑταίρων, δηλοῖ στρυφνότατα καὶ πάνυ γοργῶς, ὡς περιεβλέποντο οἱ Νεστορίδαι, Ἱ ἵνα εἰ μέν 
pais μῃ ον ῴν: τῶν πομύεωνη εἰ δὲ εἰς φυγὴν ἐτράποντο, σχεπάζωσιν, 0 δὴ στρατηγοῦ 

θαγγελμα. (Vers. 580.) Τὸ δὲ, ἐν πρώτῳ ὁμάδῳ, ἀγαϑὴν ὑπόληψιν ὑπεῖναι 

bec ite die Pis Πατρόκλου δηλοῖ, προμαχεῖν γὰρ ἐκεῖνον ἐνόμιζον. ᾿Ιστέον δὲ ὕτε πρόμον 

ἰέγειν 0 ποιητὴς τὸν ; πρὸ τῶν ἄλλων μαχόμενον, καὶ τὸ ῥῆμα προμάχεσϑαι καὶ 
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πρὸ τῶν ἄλλων μάχεσϑαι, στρέφει τὴν γλῶτταν xoi ἄλλως περὶ τὰ συστοιχοῦντα τούτοις. ὁ γοῦν ἐν 
μάχῃ δυστυχήσας πρῶτος ϑανεῖν ἢ ἁλῶναι λέγεται , χαὶ ὃ ἐν τοιούτῳ τόπῳ ὅμελος πρῶτος ὕμελος, ὡς 

ἐν τοῖς μετὰ ταὐτὰ που κεῖται, καὶ ὃ ἐκεῖ ἦχος πρῶτος ὕμαδος, ἐξ οὗ τὸ προμάχεσϑαι ἐν πρώτῳ 
ὁμάδῳ μαχεσϑαὶ φησιν ὃ ποιητής. (Vers. 354.) Ὅτι συντονίας πολέμου δηλωτικὸν καὶ τὸ, τοῖς δὲ 
πανημερίοις ἔριδος μέγα νεῖκος ὀρώρει ἀργαλέης, καμάτῳ δὲ καὶ ἱδρῷ, νωλεμὲς αἰεὶ γούνατα τε χνῃ- 
μαί τὲ πόδες ϑ' ὑπένερϑεν. ἑκαστου χεῖρές T 0g; eÀuot Té παλάσσετο μαρναμένοιεν ἀμφ᾽ ἀγαϑὸν 

ϑεράποντα «Αἰακίδαο. Καὶ ὕρα ὅτι τε κατὰ ἰδέαν γλυκύτητος ἐπεξῆλθε " τοῖς κατὰ σῶμα μέρεσι, καὶ 50 
ὡς ἐπήγαγε τοῖς τῶν διαφόρων γενῶν πληϑυντιχοῖς ὀνόμασι τὸ παλάσσετο ῥῆμα ἑνιχόν. καὶ φασὶ 
Μινδαρικὸν τὸ σχῆμα οἱ ATUM ovy ὅτι Πίνδαρος εὑρεν αὐτὸ, τῆς γὰρ ᾿Θμήρου μεταλλείας καὶ 

10 τοῦτο ἐχεῖνος ἐχέρδανεν , ἀλλ ὅτι διαδεξάμενος καὶ ζηλώσας κατεχρήσατο. ἔχει δ᾽ ἀφορμὴν ἡ σύνταξις 

τὸ γούνατα οὐδέτερον ὡς πρὸς αὐτὸ μὲν ἀσφαάλτως ἀποδοϑεῖσα, ἐκεῖϑεν δὲ ἀναλόγως ἀπὸ χοινοῦ 
συμβιβαζομένη καὶ πρὸς τὰ λοιπὰ δύο γένη. καὶ εἰσὶ μὲν xoi ἄλλα τοιαῦτα εὐαφόρμως ἑνικὸν ῥῆμα 
συνταάσσοντα πληϑυντικοῖς ὀνόμασιν, οὐκ ὀλίγα δὲ ὅμως καὶ ἀϑεράπευτα διαλέχτου νόμῳ. τοιοῦτον 
καὶ παρ᾽ ᾿Ησιόδῳ τὸ, τῆς δ᾽ ἦν τρεῖς κεφαλαί" χαὶ παρ᾽ ᾿Επιχάρμῳ, ἣν δ᾽ ἐρῳδιοὶ μακροκαμπυλαύ- 
χένες᾽ xal, ἣν δὲ νάρκαι, v δὲ ζύγαιναι, τέτραχές τε σπερματολόγοι χἀγλααὶ συχαλλίδες. Ση- 
μείωσαι δὲ καὶ ὅτι πᾶν μιχροῦ δεῖν ἐπελϑὼν κύχλῳ τὸ κατ᾽ ἄνϑρωπον σῶμα δι΄ ἐνάργειαν πολλῆς 
ΝΟ rad τὰ μέσα παρῆκεν, ἢ διὰ τὸ συννοεῖσϑαι, ἢ ὡς ῥᾷον ἱδροῦντα χατὰ τοὺς παλαιούς. 
Ὅρα δὲ “καὶ ὅτε πανῆμαρ μὲν λέγει χαὶ ἡμάτιον τὸ ἡμερινὸν, πανημάτιον δὲ οὐ λέγει ἀλλὰ πανημέ- 
θέον, οἷον πανημέριος κακὸς ἔσσομαι" xai, τοῖς δὲ 7 πανημερίοις γεῖχος ἢν. ( Vers. 385.) 1*0po δὲ ov 60 

20 μόνον ἐπὶ αἰτιατικῆς κατὰ ἀποκοπὴν, ἀλλ ἰδοὺ καὶ ἐπὶ δοτικῆς. καμάτῳ γάρ, φησι, καὶ ἱδοῷ. 
( Vers. 586.) Ὅτι δὲ πόδες κατωτάτω τὸ μετὰ γοῦνα χαὶ τὰς χνήμας, δηλοῖ μὲν χαὶ τὸ εὐτάκτως ὑπο- 
ταγῆναι αὐτοῖς, μάλιστα δὲ τὸ ὑπένερϑεν ἐπαχϑέν. φησὶ γάρ" πόδες ϑ' ὑπένερϑεν. (Meng 387. ) 
To δὲ μαρναμένοιιν εὐθαρσῶς à ὃν τοσούτῳ στρατῷ Ovixov c ὃν ἐπαῤῥησιάσατο, οἷα οὐχ ̓ ἁπλῶς ἐπὶ πλή- 

ϑους ῥηϑὲν, ἀλλ ἐπὶ δυάδος μερῶν τοῦ τε Τρωικοῦ τοῦ τε ᾿“Ιἰχαιιχοῦ, ὡς δηλοῖ χατωτέρω TO, εἵλκεον 

114θἀμφότεροι. (Vers. 389.) "Ort ἔοικεν ὁ ποιητὴς μὴ εἰδέναι πατταλευομένας rag βύρσας ἢ ϑρανευο. 1111 
μένας, ὡς ἂν φαίη ̓ Ἵττικὸς ἀνὴρ, ἀλλὰ κέϑϑοοδον καινοτέραν ἄλλην φησὶ τῆς αὐτῶν τάσεως, παραὶ Bo- 
λὴν τοιαύτην εἰπών" ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ ταύροιο fog μεγάλοιο βοειὴν λαοῖσι, δῴη τανΐειν μεθύουσαν 

ἀλοιφῇ" δεξάμενοι δ᾽ ἄρα τοί γε διαστάντες τανύουσι κυκλόσε, ἄφαρ δέ τε ἰχμὰς ἔβη, δύνει δέ τ 
ἀλοιφὴ πολλῶν ἑλκόντων, τάνυται δέ τε πᾶσα διαπρὸ, ὡς οἵ γ᾽ ἔνϑα καὶ ἔνϑα νέκυν ὀλίγῃ ἑνὶ γώρῃ 

| 3o εἵλκεον *augoregot, μάλα ἑλπόμενοι Τοῶες piv ἐρύειν πρὸς lÀiov, Ayaioi δὲ, νῆας ἀνὰ γλαφυρὰς 10 

ἢ ἐπὶ γλαφυράς. καὶ ὅρα ὅτι τε ξενίζουσα ἐστὶν ἡ παραβολὴ ? τῷ ἀσυνήϑει τῆς τέχνης, χαϑα nov zal 

ὃ διὰ τεσσάρων ἵππων κἈελητισμὸς, καὶ ὕτι τὸν τε πολὺν αὕτη ἑλκυσμὸν τοῦ νεκροῦ ἐνέφηνεν ὡς οὐχ 
ἂν εἴη κάλλιον, χαὶ ἅμα ἘΘΟΥΟΤΙΝΟΣ ἔδειξε τί τὸ χοήσιμον τοῦ τὰς βύρσας τείνεσϑαι. ἐλαίω γὰρ 

ἢ τινι τοιούτῳ διαινόμεναι χαὶ οὕτω μαλαττόμεναι καὶ τὴς σκληρότητος ἀνιέμεναι ἐπιδιδόασιν, ex τοῦ 

πάχους λεπτυνομένου εἰς "“μέγεϑος. εὐτελὴς δὲ οὐσα 1, εἰκὼν ὅμως τῇ ἐναργείᾳ λάμπει χατὰ τοὺς πα-20 

λαιοὺς, οἷα ἐναργῶς παριστῶσα TO ὑποχείμενον. ἐνταῦϑα δὲ σπουδαιοτατῳ ἑλκυσμῷ παραπηκτίον, εἰ 
δοκεῖ χαί τινα ἑτεροῖον μὲν, ἀρχῆϑεν δὲ ποῤαϑεθοβενον" ὃς ἦν ἡ iAnvazivdo λεγομένη παιδιὰ, ἧς 

μέρος καὶ τὸ σχαπέρδαν ἕλχειν, ὅ περ τοιοῦτόν φασιν ἣν. δοχὸς ἀνδρομήκης ἵστατο τετρημένη κατὰ 

μέσον, διήρτητο δὲ δι᾽ αὐτῆς σγοίνιόν τι, οὗ ἑκατέρωϑεν ἐξι μένοι δύο νεανίσχοι ἀνϑεῖλκον. ἐντρέ- 

4o Ψαντὲς ἀλλήλοις τὰ νῶτα. ὁ δὲ βιασάμενος καὶ προαγαγὼν αὐτὸ τῆς "δοχοῦ ἐνίχα τὸν ἕτερον. ἐκ τού- 5o 
του δὲκαὶ τὰ δυσχερῆ πάντα σκαπέρδαν ἔλεγον παροιμιακῶς διὰ τὸ ἐπίπονον τὴς ὁλκὴς καὶ ἀνϑολκῆς. 
οἱ δὲ παλαιοὶ σημειοῦνται ὡς καινότερον προτέτακται ὁ ταῦρος τοῦ βούς: ἀνάπαλιν γὰρ ἐχρὴ ν τὸ 

χαϑόλου προτετάχϑαι, ὡς ἐν τῷ. "ore Bovc e; ἕλῃ γι ταῦρος. καὶ ἔστι. φασὶν, "Adrrixóv τὸ σχῆμα, 

καϑὰ καὶ τὸ, βοὺς βοείην,, ἔνϑα ἦν ἀρκοῦν καὶ μόνον τὸ ᾿βοείην: ἵνα ἦν ταύροιο βοείην. χαὶ ἔστι 

μὲν ἐνταῦϑα εἰπεῖν Urt πρὸς διαστολὴν ἑτέρων ταύρων, ἐν οἷς καὶ ὃ παράγων τὸν φορτιχὸν λάσταυρον, 

1150" ἐπήγαγε τὸ βοός. προσεκτέον δὲ κἀνταῦϑα μάλιστα τῷ λόγῳ τῶν παλαιῶν. Τὸ δὲ μεγάλοιο πρὸς 4o 
D 2 
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μεγεϑυσμοῦ ἔμφασιν κεῖται τοῦ κατὰ τὸ ἡρωικὸν σῶμα. ( Vers, 590. ) Τὸ δὲ, μεϑύουσαν ἀλοιφῇ, 
οὐκ ἂν εἴη πάνυ σκληρότερον τοῦ, μεϑύει τῷ μεγέϑει τῶν πεπραγμένων ὁ Φίλιππος. δηλοῖ δὲ τροπικῶς 

ἡ λέξις πλήρωσιν τὴν ἀπὸ πληϑυσμοῦ éAopfjes ἢ ἐστι λίπος, ὃ περ ἐξιχμασϑείσης τῆς β βύρσης τῷ 

τανυσμῷ ἀντεισδύνϑι εἰς τοὺς πόρους χαὶ μαλάσσει τὴν βύρσαν. δὶς δὲ εἰπε τὴν ἀλοιφὴν ὡς λέξιν και- 

ρίαν, ὥς πὲρ καὶ τρὶς τὸ τανΐὕειν. Ὅρα δὲ χαὶ τὸ διαστάντες οὐ μαχίμως λεχϑὲν ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ δια-- 

χωρισϑέντες καὶ ὧδε καὶ ἐκεῖ στάντες. διὸ ἐν τῇ ἄλφα ῥαψῳδίᾳ τὸ διαστήτην οὐκ ἂν ἐδήλου φιλονει- 

κίαν, εἰ μὴ τὸ ἐρίσαντε προσέκειτο. ( Vers. 595.) ᾿Εν δὲ τῷ, εἵλκεον ἀμφότεροι, τὸ μὲν εἵλκεον, ot 
50 χοινότερον τὸ εἷλκον, ὡς δηλοῖ ἀνωτέρω τὸ, πολλῶν ἑλκόντων, ἀπὸ τρισυλλάβου ἐνεστῶτος παρήχϑη τοῦ 

ἑλχέω, ἐξ οὗ ἴσως καὶ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ τὸ, dro γὰρ ἥλκησεν, ὡς ἀπὸ τοῦ ἑλχέω ἑλκχῶ. Τὸ δὲ ἀμφότεροι, 
ὡς καὶ ὁ ποιητὴς εὐθὺς ἡρμήνευσεν, διὰ τοὺς δύο στρατοὺς ἐῤῥέϑη. τὸν Τρωικὸν καὶ τὸν ᾿λληνικὸν, 
καϑὰ xci πρὸ ὀλίγου, ὡς εἴρηται, τὸ παλάσσετο μαρναμένοιιν. ( Vers. 401.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι μετ᾽ 
ὀλίγα ὃ ποιητὴς Aéyst ὡς ὃ Ζεὺς ἐπὶ Πατρόκλῳ ἐτάνυσσε κακὸν πόνον, ὡς ἤδη τὸ ἀσφαλὲς τοῦ τανύειν 
ἔχων ἐχ τῆς κατὰ τὴν βύρσαν παραβολῆς. (Vers. 598.) Ὅτι ἀλλαχοῦ μὲν ἑαυτὸν ἐπαινῶν ὃ ποιητὴς 
ὡς πιϑανῶς πλασάμενον τὸν τηνικαῦτα διασκευασϑέντα πόλεμον ἔφη μὴ ἂν μέμψασθαι τὴν μάχην 
ἐχείνην ἄνδρα τινὰ, ὃς ἂν ἄβλητος καὶ ἀνούτατος αὐτὴν περιέρχοιτο ϑεοῦ φυλάττοντος. ἐνταῦϑα δὲ 
ἐπιτείνων τὸ ϑαῦμα καὶ εἰπὼν, ὡς περὶ Πατρόχλου μῶλος ὀρώρει ἄγριος. ἐπάγει" οὐδ᾽ ἂν .Aong 
λαοσσόος οὐδ᾽ ἂν Ov τόν γε ἰδοῦσα ὀνόσαιτο, οὐδ᾽ εἰ μάλα μιν χόλος ἵχοι. εὖ γὰρ οἶδε καὶ νῦν 
0 τεχνίτης Ὅμηρος ἀνδρικὸν τε κατὰ "Aonv καὶ συνετὸν κατὰ AOvàv ἐξαρτύσας πόλεμον ὡς μηδένα 
χολώσεσϑαι ἂν τῆς πλάσεως ἐπιμεμφόμενον. αὐτῷ. "ἄγριος δὲ μῶλος, καϑά που καί τις πολεμιστὴς 

Go ἄγριος ἐῤῥέϑη αἰχμητής. τὸν δὲ ἄγριον μῶλον ὑποκαταβὰς κακὸν πόνον λέγει, ὡς ταὐτὸν "Ov οὕτως 
}) οὕτως εἰπεῖν. “αοσσόος δὲ '4onuc οὐχὶ ὃ λαοῦ σωστικὸς, πῶς γὰρ τοιοῦτος ὃ βροτολοιγός; ἀλλὰ 
καϑ' ἑτέραν ἔννοιαν λαοσσόον λέγει ἴάρην τὸν λαοῦ παρορμητικὸν ἢ τὸν διωχτιχὸν λαοῦ, ἀπὸ τοῦ 
σέω. ἐξ οὗ τὸ σεύω. ᾿4ϑηνᾶ μέντοι λαοσσόος λέγοιτο μὲν ἂν οὕτω πως καὶ αὐτὴ, ὡς λαὸν σεύουσα εἰς 
πόλεμον, καὶ ὡς εἰπεῖν, ἀγελείη, 6 ἐστιν ἄγουσα λεών. χαὶ ἄλλως δὲ λαοσσόος ἡ αὐτὴ, ὡς λαὸν 
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goov τηροῦσα. ἐπεὶ καὶ ἐρυσίπτολις ἡ αὐτή. (Vers. 399.) Τὸ δὲ, οὐδ᾽ εἰ μάλα χόλος ixot, δηλοῖ 
ὅτι πολλοὶ χαὶ διὰ χόλον μεμψίμοιροι γίνονται. ( Vers. 598. ) Οὐκ ἄδηλον δὲ ὅτι τοῦ σόω ῥήματος 

11123 gogo: ὑμένου ἐκ μὲν τοῦ παραληγοῦ μένου. τῷ ὦ μεγάλῳ γίνεται ὃ παρὰ τοῖς ὕστερον σῶος ὃ ἔχων τὸ 
μέγα ὦ ἐν τῇ ἀρχούσῃ, £x δὲ τοῦ ἔχοντος τὸ ὁ μικρὸν ἐν τῇ παραληγούσῃ ὃ καϑ' Ὅμηρον σόος πέφηνεν 

ὃ συστέλλων τὴν παράληξιν, ἀφ᾽ οὗ καὶ ἡ σωματιχὴ ᾿ϑηνᾷ λαοσσόος. ( Vers. ἀοὅ.) Ὅτι σαφῶς 

ἐνταῦϑα ἱστορεῖται τὸ τοῦ Πατρόκλου πρὸς τὸν ᾿4Ιχιλλέα δυσήκοον,, εἴ περ ἐκεῖνος μὲν ἤδη φϑάσας 
ἐχέλευσεν ἐκ νηῶν Τρῶας ἐλάσαντα ἰέναι πάλιν, τοὺς δὲ ἐᾶν κατὰ πεδίον μάχεσϑαι, ὃ δὲ πολλὸν ἀπά- 

γνευϑὲε νεῶν χεῖται ὡς μέχρις ἐκεῖ διώξας. ἀναφωνεῖ δ᾽ ἐν τούτοις ὃ ποιητὴς χαὶ ὡς οὐ περιγενήσεται 

τῆς Τροίας ὁ ̓ Αχιλλεὺς, εἰπὼν ὡς οὔποτε ἔλπετο ϑυμῷ τεϑνάμεν, ἀλλὰ ζωὸν ἐ ἐνιχριμφέντα ἤγουν ἐμ- 
πελάσαντα ταῖς Towixeis πύλαις ἂψ ἀπονοστήσειν. ἐπεὶ οὐδὲ τὸ ἤγουν τοῦτο ἕλπετο πάμπαν, ἐχπέρ- 

ouv πτολίεϑρον. ἄνευ ἔϑεν οὐδὲ σὺν αὐτῷ. πολλάκι γάρ; φησι, τὸ γε ἤγουν τοῦτο μητρὸς ἐπεύϑετο 

νόσφιν. ἀκούων ἤγουν χωρὶς καὶ ἰδίᾳ μυστηριωδῶς, i 3j οἱ ἀπαγγ “ἕλλεσχε Διὸς μεγάλοιο νόημα, ὃ ταὐτόν 

ἔστι τῷ, βουλὴν Διός. ἐπισημαίνεται δὲ καὶ ( Vers. 410.) ὅτι τότε γ᾽ οὔ οἱ ἔειπε κακὸν τόσον, ὅσσον 

10 ἐτύχϑη, μήτηρ, ὅτι δηλαδὴ πολὺ φίλτατος ὥλετο ἑταῖρος. χαὶ διδάσκει ὃ ποιητὴς μὴ χρῆναι τοὺς 

συνετοὺς διὰ πάντων τῶν λυπηρῶν ἃ ey γελμάτων λυπεῖν τοὺς ἑαυτῶν, αλλὰ κανταῦϑα τὰ μὲν φάσϑαι, 

τὰ δ᾽ ἐπιχρύπτειν, ὡς καὶ ἢ ) Θέτις ἐποίησεν ἐπὶ τῷ υἱῷ. τοῖς δὲ ῥηϑεῖσι xci ἄλλο τι βιωτικὸν παράγ- 

γέλμα ἐμῳ αἰνέται, τὸ μὴ χάξϑοι τοῖς ϑρασυνομένοις πᾶν ἐπιτρέπειν ὃ δύνανται, ἀλλὰ τὸ μὲν ἐνδιδό- 
γαι, τὸ δὲ καὶ κωλύειν. ( Vers. 405.) ᾿“χιλλεὺς ovv &Àznitov δύνασϑαι τὸν Πάτροκλον πελάσαι ὡς 

ἐῤῥέϑη ταῖς πύλαις, € ὅμως OU διεκελεύσατο ἕως ἐχεῖ ἀπελθεῖν. αλλ ἐ ἐξελάσαι μόνον τῶν νηῶν τοὺς 

Ἰρῶας. δεξιῶς δὲ χἀνταῦϑα (Vers. 407.) παρελάλησεν Ὅμηρος ᾿ἀχιλλέως ϑάνατον, δι᾿ ὃν οὐδὲ 
ἤλπιξεν ἐκεῖνος τὴν Τροίαν ἑλεῖν. φανερῶς μέντοι ὥκνησεν ἱστορῆσαι τὸ μὴ φίλον. (Mens 409. ) Τὸ 
δὲ ἀπαγγέλλειν ὅτι ταὐτὸν τῷ εἰπεῖν, δηλοῦται σαφῶς ἐν τῷ, ἢ οἱ ἀπαγγέλλεσκε, καὶ οὔ οἱ ἔειπε. 
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(Vers.411.) Τὸ δὲ, πολὺ φίλτατος, αὐξητικῶς ἔχει. ov γὰρ ἁπλῶς ἑταῖρος φίλος, οὐδὲ ἁπλῶς qíh- 
τατος, ἀλλὰ καὶ πολὺ φίλτατος. (Vers. 410.) 1ὺ δὲ τόσον zai τὸ ὕσσον ἐμφαίνει τῇ ἀοριστίᾳ ὡς 
οὗ ῥᾳδίως ἔστι φράσαι τὸ μέγεϑος τοῦ κακοῦ. Ὅτι συντονίαν μάχης δηλοῖ καὶ τὸ; οἱ δ᾽ αἰεὶ ἀκαχμένα 
δούρατ᾽ ἔχοντες νωλεμὲς ἐχρίμπτοντο ἤγουν ἐπέλαζον καὶ ἀλλήλους ἐνάριζον. ( Vers. 414, ) Ὅει 
δειχνὺς ὁ ποιητὴς τὸ πρόλϑυμον τῶν ἐπὶ τῷ Πατρόκλῳ μαχομένων φησὶν ὡς οἱ μὲν “λληνες τοιαῦτα 20 

ἐπὶ τῷ Πατρόκλῳ ἔλεγον ἄν" ὦ φίλοι; οὐ μὰν ἡμιν εὐχλεὲς ἀπονέεσϑαι νῆας ἐπὶ γλαφυρὰς. ἀλλ 

αὐτοῦ qaia μέλαινα πᾶσι γάνοι" τὸ xev ἡμῖν ἄφαρ πολὺ κέρδιον εἴη. εἰ τοῦτον Τρώεσσι μεϑηήσομεν 

ἐρύσαι xci κῦδος ἀρέσϑαι. (Vers. 421 ) Οἱ Τρῶες δὲ εἰς πλέον στενολεσχοῦνται, τοιαῦται γὰρ αἱ xod 
ὅμιλον ἠϑοποιίαι παρὰ τῷ ποιητῇ, φασί" ὦ φίλοι, εἰ χαὶ μοῖρα παρ᾽ ἀνέρι τῷδε δαμῆναι πάντας ὁμῶς, 

10 μήπω τις ἐρωείτω πολέμοιο: (Vers. 416.) Καὶ ὅρα ὡς καὶ νῦν τοῖς “'χαιοῖς καὶ τοῖς Τρωσὶν ἐπιτέτμη- 

ται ὃ κατὰ ἡϑοποιίαν λόγος συνήϑως κατὰ τὸ εὔλογον. ἰδίᾳ μὲν γὰρ πολλὰ ἂν εἴποι ἕκαστος, τὰ δὲ 
κοινὰ νοήματα, εἰς & πάντες ὁμοῦ συμπίπτουσιν, ὀλίγα ἂν εἴη. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι ἀλλαχοῦ μὲν 
λογισμοὺς ἐξετάζων ἔλεγε, τοῖσι δὲ μαχομένοις ὅδ᾽ ἣν νόος, τοῖς μὲν Τρωσὶ τοιόσδε, τοῖς δὲ  Mycuoic 

1151τοιόσδε' νῦν δὲ τὸ νόημα τοῦτο ἄλλως ἐσχημάτισε. τοὺς γὰρ λογισμοὺς τῶν στρατευμάτων ἐν ἡϑο- 
ποιίᾳ ἐδήλωσεν, εἰπὼν οὐχὶ τί ἐλογίζοντο, ἀλλὰ τί ὃν zo ὕμιλον ἔλεγον. σκοπητέον δὲ xai εἴ πὲρ 
ἴσως διὰ τὸ ὑποβάρβαρον εἰς πλέον τῶν "ycióv βραχυλογοῦσιν οἱ Τρῶες. (Vers. 417.) Πάνυ δὲ 
γοργῶς τὸ, γαῖα μέλαινα πᾶσι χάνοι, συνετμήϑη ἐν τῷ δαμῆναι *ndvroag. χάνοι γὰρ ἂν γῆ ἅπασιν, 3o 
ὅτε πάντες δαιιῶσι. δῆλον δὲ ὡς ἐκ τοῦ χαίνειν οὕτω γῆν ὀρϑῶς ἂν xci στόμα ϑανάτου ὃ τάφος 
λέγοιτο. (Vers. 45.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι δι᾿ εὔκλειαν ἀποχινδυνεύουσιν ᾽Αχαιοὶ, ὡς αὐτοί φασιν" οὕτω 

20 δὲ πάντως καὶ oi ἀντίμαχοι" καὶ ὅτι ἐρεϑιστιχαὶ εἰς ἀνδρίαν αἱ ῥηθϑεῖσαι ἡϑοποιίαι, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ, 
ὡς ἄρα τις εἴπεσκε, μένος δ᾽ ὄρσασκεν ἑταίρου. ( Vers. 415.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὡς τὸ, οὐ μὰν ἥμιν 

ἐυχλεὲς, δακτυλιχῶς ποδιζόμενον μετὰ τὸ οὐ μὰν, γράφουσι μέν τινες, οὐ μὰν ἡμῖν εὐκλεές. ἀρέσκεν 
δὲ τοῖς παλαιοῖς ἡ πρώτη γραφὴ, παρ᾽ οἷς κεῖται ταῦτα" τὸ ἡμῖν ἄμμι λέγουσιν οἱ «Αἰολεῖς, βαρύνον- 
τὲς αὐτὸ καὶ συστέλλοντες τὴν λήγουσαν. ᾿Απολλώνιος" ἄμμι γε μὴν νόος ἔνδον ἀτίζεται. Δωριεῖς δὲ 
ἁμὶν συστέλλοντες τὸ ( χαὶ ὀξύνοντες. Θεόχριτος" πολλαὶ δ᾽ ἁμὲν ὕπερϑε κατὰ χρατὸς δονέοντο. 
Ἴωνες δὲ, πολλάκις δὲ xoi ᾿«Ιϑηναῖοι προπερισπῶσιν. ἐν συστολῇ τοῦ p. Ὅμηρος" ὦ φίλοι, οὐ μὰν 

zi ἐϊχλεὲς ἀπονέεσϑαι. Σοφοκλῆς Οἰδίποδι" ὕπως λύσιν τιν᾽ ἥμιν εὐαγῆ πόροις. Φρύνιχος 

Mvorg: ἐβουλόμην ἂν ἧμιν ὥς πὲρ χαὶ προτοῦ. ᾿ἀττικὰ δὲ παραδείγματα ταῦτα τὰ δύο. oí 

δ᾽ αὐτοὶ παλαιοὶ φασὶ καὶ ὕτι τὸ ἡμεῖς ἅμες λέγουσιν οἱ Δωριεῖς, ἄμμες δὲ οἱ Αἰολεῖς. χρῆσις δὲ τοῦ 
3o ῥηθέντος ἧμιν "χαὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ. (Vers. 424.) Ὅτι καὶ ἀστεῖον καὶ ποιήσει πρέπον τὸ, σιδήρειος 4o 

ὀρυμαγδὸς χάλκεον οὐρανὸν ixe δι᾿ αἰϑέρος ἀτρυγέτοιο, λέγοντος τοῦ ποιητοῦ ὡς ὃ τοῦ κατὰ μάχην 

σιδήρου τύπος εἰς τὸ τοῦ οὐρανοῦ χαλκοῦν ἦλϑε σῶμα, ὃ msg ἐν ἄλλοις ἀπερι(ράστως προ- 

φέρων εἶπεν" ἀὐτὴ δ᾽ οὐρανὸν ἵκεν. Ὅρα δὲ xai ὅτι ἀτρύγετος οὐ μόνον ϑάλασσα, ὡς προεῤ- 

ῥέϑη, ἀλλ᾽ ἰδοὺ ἐνταῦϑα καὶ αἰϑὴρ ἀτρύγετος. 

( Vers. 426. ) Ὅτι γλυκύτητα ἐν λόγῳ ποιεῖ οὐ μόνον. τὸ τὰ ἄψυχα ἐμψύχων δίχην ποιοῦντα τὸ 

πλάττεσϑαι, ὁ ὁποῖα τὰ πολλὰ τῶν μύϑων, ἐν οἷς καὶ ὁ xc Ὅμηρον τοῦ οὐρανοῦ ἐλελιγμὸς , ὅτε Ζεὺς 

ἢ Ἥρα ὑποσαλευϑίσι, καὶ ὅτε δὲ ϑάλασσα τῷ “Ποσειδῶνι, διίσταται. καὶ Ἰδαία v "An ποσὶν "Hoes 5o 

ὑποσείεται, xal βέλη χροὸς coat λιλαίεται, dile καὶ τὸ τὰ ἔμψυχα uiv, ἄλογα δὲ, ὡς προαίβεσιν ἢ 

φρόνησιν ἔχοντα διατίϑεσθαι, χαϑά nov ὁ "Ert ἀφελῶς χαὶ γλυκέως τοῖς ἵπποις διελέγετο ὡς εἴ ne 

4o εἶχον ἐχεῖνον ἐπαΐειν avrov. τοιαύτης ἰδέας καὶ ἡ τῶν ἀχιλλέως ἵππων ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα οὐ μόνον 

αὐδὴ ἁπλῶς ἀλλὰ καὶ μαντεία τοῦ μέλλοντος. OLXOUP οἵ τως οἱ αὐτοὶ γλυχέως ἐνταυ Tyr οἰχτιζόμενοι τὸν 

Πάτροκλον πλάττονται, τεχνησαμένου Ὁμήρου xol τοιοῦτον τὴ ποιήσει γλυκὺν πλατυσμόν. φησὶ γὰρ 

ὅτι οἱ τοῦ κι ἀχιλλέως | ἵπποι μάχης ἀπάνευϑεν ἐόντες χλαῖον, ἐπειδὴ πρῶτα πυϑέσϑην i óyoto iv 60 

XOVG πεσόντος vp "Exrogog ἀνδροφόνοιο" ἡ uev «du τομέδων ys πολλὰ μὲν ἂρ μάστιγι Pon ἐπεμαίετο 

“15 ϑείνων, πολλὰ δὲ μειλιχίοισι προσηύδα, πολλὰ δ᾽ ἄρειῃ" τω δ᾽ οὔτ᾽ ἂν ἐπὶ vies ἐπὶ πλατὺν “Ελλήσ-1118 

ποντον ηϑελέτην 6 ἐέναι, οὔτ᾽ ἐς πόλεμον μὲτ ᾿᾿ἰχαιούς. era ( Vers. 454.) τὰ διὰ τὴν πτῶσιν TOU 
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TOU Πατρόκλου στάσιμον αὐτῶν εἰκάξων naga Bolas ἐπάγει" αλλ᾽ ὥστε στήλη μένει ἔμπεδον; PM 

ἐπὶ τύμβῳ ἀνέρος εἱστηκεν τεϑνηότος Dr: γυναιχος» ὡς μένον ἀσφαλέως», περικαλλέα δίφρον ἔχοντες. 

εἶτα ( Vers. 457.) ἐχφραάζων καὶ ὡς εἰχον σχήματος ἐπὶ Tj λύπῃ; φησίν" οὔδει ἐνισχήψαντε ἢ ἐνισχίμ- 

10 apcvre καρήατα. δάχρυα δέ σφιν ϑερμα χατὰ βλεφάρων χαμαδὶς θέε μυρομένοισιν ἦν γεόχοιο ποϑῳ" ϑα- 

egi δὲ μιαίνετο χαίτη ζεύγλης ἐξεριποῦσα παρὰ ζυγὸν ἀμφοτέροισιν ij ἀμφοτέρωθεν. ὡς οἷα τοίνυν 

φθενήρεις τους ῥηϑέντας ἵππους πλάττει; γλυκαίαιων Té, ὡς ἐρρέϑη; τον λόγον ποιητιχως; χαὶ τὴν 

ἐπὶ τῷ Πατρόκλῳ συμιροράν αὔξων ^ εἴ γε xal ἵπποι ἐπένθουν LL xoi ἀφορμὴν δὲ διδοὺς τοῦ καὶ 

τον ᾿ἀχιλλέα ὡς λογικοῖς ἐν τοῖς ἑξης ὁμιλῆσαι αὐτοῖς χαὶ ἀκοῦσαι ἃ ἤκουσεν. ὅτι δὲ πολλὴν φυσικὴν 

οἰκειότητα προς vau τρέφοντας. καὶ τημελουντας ὁ ἵππος ἔχει; καὶ ὡς πενϑεῖ ἐπ᾿ αὐτοῖς τεϑνεῶσι, 

90 τεϑρύλληται. οὕτω δὲ γραφικῶς οἷον ὑποτυπωσαμενος αὐτοὺς εἰτὰ (Vers. 441.) TO τοῦ πράγματος 10 

εὐτελὲς ἐξαίρων σεμνῷ πλάσματι, ποιεῖ τὸν δια ἐλέουντα xoi λαλουντα ngosxÜervxog τὰ μέλλοντα, εἰς 
παραμυϑίαν καὶ ταῦτα φιλέλληνος ἀκοῆς. φησὶ yap" μυρωμένω δ᾽ ἄρα τωγε ἐδὼν ἐλέησε Κρονίων. χινή- 
σας δὲ κάρη προτὶ ὃν μυϑήσατο ϑυμὸν" ὦ δειλω, τί σφωι. τουτέστιν ὑμας, δόμεν, ὃ 0 ἐστιν ἔδομεν, 
 ϊηλὴν ἄνακτι ϑνητῷ; ὑμεῖς δ᾽ ἐστὸν, ἤγουν ἐστὲ, ἀγήρω τ᾿ ἀϑανάτω τε" 1) ἵνα δυστήνοισι μετ΄ ἀνε 

5o δρᾶσιν ἄλγε᾽ ἔχητον; εἶτα ( Ver s. 446. ) ἐπιπλέξας γνωμιχὸν κατα σχευαστιχον TOU δυστήνους εἶναι 
τοὺς ἀνϑρώπους φησί" οὐ μὲν γάρ, τὶ πού ἐστιν οἰζυρώτερον ἀνδρὸς πάντων, 000c τε γαῖαν ἐπιπνείεν 
τε xol ἕρπει. ze ἐπιφέρει μετὰ τὸ γνωμιχὸν τὴν 3 προαναιρωνητιχὴν ψυχαγωγίαν Cyenis 448.) εἰπών" 

ἀλλ᾽ οὐ μὰν ὑμῖν γε καὶ ἅρμασιν δαιδαλέοισιυν ἡ ̓βατὼρ ἐποχησεται" οὐ γαρ ἐάσω. ἢ οὐχ ἅλις, ὡς καὶ 

τεύχε ἔχει xol ἐπεύχεται αὕτως; ἤγουν μάτην, àp οἷς οὐκ ἡνδραγαϑήσατο ἀλλα προχατειργασμένον 

ἀνεῖλε τὸν Πάτροκλον. εἶτα ( Vers. 451.) ὑπισχνεῖται xaO. ἑαυτον καὶ ὡς μένος ἐμβαλεῖ τοῖς ἵπποις, 20 
4o ὄφρα καὶ «ὐτομέδον τα σώσουσιν ἐκ μάχης, καὶ προλέγει κῦδος ορέξαν τοῖς “Γρωσὶ; κτείνειν, ἕως ἐπὶ 

γῆας ἀφίχωνται δύῃ T ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἑερον ἔλθῃ. προέχϑεσις δὲ καὶ ταυτα τῶν μελλόντων. οἷ- 

κονομήσει γὰρ δεινῶς 0 ποιητὴς παλίωξιν γενέσϑαϊί τινα, καὶ τους Τρωας μέχοι καὶ τοῦ ναυστάϑμου 
γιχῶντας ἐλϑεῖν, ἵνα καὶ ὁ ̓ ἀχιλλεὺς οὕτω πιϑαγὼς ἐχδραμῃ προς συμμαχίαν ἀοπλος ὧν χαὶ o ἕχτωρ 

δὲ ἱγοσνηματισθεὶθνὲ ἐπὶ ταῖς γίχαις παραμείνῃ ἔξω της πόλεως; οὐχ εὐλόγιστον τοῦτό y& ποιήσας ἐκεῖνος, 

καὶ οὕτω τὴν ἐς νέωτα μάχην ϑαροῆσας ἐγκύρσῃ τῶ Lael nuevos καὶ πεσεῖται. (Vers. à 56 .) Ἰστέον 

δὲ ὅτι ἀκολούϑως οἷς ἄρτι ἕφη 7 προεκϑετικως ὁ TOU μυϑου Ζεὺς οἱ ἵπποι τοῦ “Ἰἰχιλλέως μετ᾽ ὀλίγα φαί- 

δογονται TO μὲν χατὰ στήλην ἵστασϑαι ἀπειπάμενοι, αἴσσοντες δὲ εἰς μάχην us er τοῦ ἡνιόχου «4ὑυτο- 

μέδοντος οὐ πάνυ ἑκόντος, ὡς ἐχεῖνος δηλοῖ" αἰτιαϑεὶς γὰρ ὅτι μόνος αὐτὸς πρὸς "'owwg μάχεται 

πρώτῳ ἐν ὁμίλῳ αἰτιᾶται τὸ τῶν ἵππων ἀχατασχέτον, εἰπὼν μηδένα ἄλλον ὁιιοῖον Πατρόκλῳ ἱππους1158 
ἐπέχειν. καὶ τοιαῦτα μὲν τὰ τοῦ Ὁμηρικοῦ τούτου χωρίου. Ἔν οἷς ( Vers. 420.) σημείωσαι ὡς, εἰ μὴ 
ἀφίσταντο τὴς μάχης οἱ ἵπποι: ὡς δηλοῖ TO, μάχης ἀπάνευϑεν ἐόντες, οὐχ ἂν &y& πλάσαι πιϑανὼς 
πάντῃ ὁ ποιητὴς τὰ κατὰ αὐτούς" ὅϑεν xci ποιεῖ αὐτοὺς ἰδιάζοντας ἐν τῷ χλαίειν, καϑά που xci ὁ 
δεσπόζων αὐτῶν Aye) ἐδηλώϑη ποιῆσαι ἀμέλει μετ΄ ολίγα ἐς πόλεμον προφανέντες ἐπιβουλείονται 

παρὰ Ἕχτορος. ibis A TUA ) 10 δὲ κλαῖον κατωτέρω περιφραάζων ἔφη. δάκρυα δέ σφιν ϑερμὰ κατὰ 

βλειράρων. zal ἑξῆς, ὡς εἴρηται, ὃ ταῦτόν ἐστι τῷ ἕκλαιον. llehiw δ᾽ αὐ τὸν ἐπειδὴ πρῶτα πυϑέ- 

σϑὴν nn ὄχοιο, ἐν κονίῃσι πεσόντος vp “Βχτορος, ἐκ πλατυσμοῦ περιφραστιχοῦ στενοχωρῶν εἶπε τὸ 

( Vers. 449. ) ἡνιόχοιο πόϑῳ, τὴν μὲν μίαν λέξιν vov κλαίειν περιφρᾶσας πλατύτερον, τὸ δέ γε ἐφεξῆς 

αὐ τὴς νόημα ἐκ πλατύτητος εἰς λέξεις δύο συσφίγξας καὶ τεέχνιχως παραϑεὶς μετὰ uiv τὸ κλαῖον εὐθὺς 
60 τὴν περίφρασιν TOU, ἡνιόχοιο πόϑῳ, ὄπισϑεν δὲ τούτου αὖὐϑις “ϑέμενος τὸ τοῦ χλαίειν παραφραστι- 40 

κὸν xc οὕτω πῶς ἐπαλλάξας τὰ σχήματα. (Vers. 427.) To δὲ πυϑέσϑην ὡς ἐπὶ λογικῶν Αἰ. 

θῥηϑὲν avri τοῦ ἤσϑοντο εἴληπται, γενιχῇ καάνταυϑα συνταχϑέν. ( Vers. 428.) Korg δὲ, ὥς περ 
diss XOvta. , ap ̓Θμήρου μὲν τῆς αὐτῆς noav σημασίας, ὕστερον δὲ κονία μὲν ἐλέγετο καὶ » χρίουσα τὰ 

ὥς ; 2, Ma οἱ ῥήτορες κεκονιαμένα y κόνις δὲ xoi ἰδία » ἀϑλητικὺ , ἐξ ἧς καὶ τὸ αϑλητιχῶς χονίεσθαι, 

καὶ κονίστρα LU παλαίστρα. χρῆσις δὲ τοιαύτης. χόνεως παρὰ ᾿᾿ϑηναίῳ ἐν τῷ σχάπτοντί τινι τὴν τῶν 
ἀϑλούντων χόνιν. ix δὲ τῆς κόνεως πολλὰ παρῆχται, ὧν ἔστι καὶ τὸ ἐγκονῶ καὶ διακονῶ καὶ αὐτοδιά- 
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*xovog ὁ αὐτοχειρὶ δουλεύων » “καὶ διακόνιον δέ φασιν; εἶδος πλακοῦντος ὃς ἐστι γενικῶς ἄρτος τις 11114 
πέμμα πλατὺ ; παρὰ τὴν πλάχα, ἵνα ἢ ὡς τυρόεις τυροὺς,. σησαμόεις σησαμους; οὕτω χαὶ πλα- 

Ἴχόεις πλαχοῦς. ἐκαλεῖτο δέ, φασι, llÀoxovg καὶ κώμη. Θηβῶν ὑνποπλακίων ἀπέχουσα σταδίους ἕξ, 

(Vers. 430.) 10 δὲ μαάστιγε ἐχτείνει «ὐσει τὴν παραλήγουσαν, εἰ καὶ ἡ εὐϑεῖα ϑέσει μακρὸν ἔχει 
τὸ τῆς ληγούσης δίχρονον. οἵτω δὲ καὶ τὸ μάστιγα ἐν τοῖς ἑξῆς. Τὸ δὲ ἐπεμαίετο ἀντὶ τοῦ ἐπεζήτει 
ἐφήπτετο. πολλαχοῦ δὲ τοῦτο κεῖται ποιητικῶς, OU πεζολογιχῶς. ( Vers. á51.) ᾿Ζρειὴν δὲ λέγει τὴν 

ἀρὰν, ἤτοι ἀπειλὴν, πλεονασμῷ τῆς εἰ διφϑόγγου. ἀντίκεινται δὲ τῇ ἀρειῇ πάντως οἱ μειλίχιον λόγοι. 
( Vers, 432.) Δίλατὺς δὲ καὶ vov Ἑλλήσποντος ὁ πρὸς τῷ ᾿Βλληνικῷ ναυστάϑμῳ. ᾿Ελλήσποντος γὰρ 
χαὶ τὰ ἐκεῖ, πλατὺς μέντοι, ὡς τῶν ἐχεῖϑεν βορειοτέρων αὐτοὺ ἀποστενουμένων. δῆλον δ᾽ ὅτι πρὸς 

10 ἀπαρτισμὸν μόνον ἔπους, οὐ μὴν πρός τι ὅλως αἀναγχαῖον, ἐπήχται τὸ, ἐπὶ πλατὺν ᾿ Ελλήσποντον. 
( Vers. 434.) ἄριστα δὲ χαὶ πάνυ es στήλῃ ἐπιτυμβίῳ τοὺς ὡς ἐρῥέϑη ἑστηχότας ἵππους εἴχασε 

διὰ τὸ ἐπὶ γεχρῷ πένϑος , bp οὗ ἃ Ἀγάλμασι τοιούτοις dex elo cy xal αὐτοί. ὡς γάρ. ἐπὶ γεκρῷ πολλάκις 10 

ἵστανται Giov στῆλαι» ὁποῖαι ἱστοροῦνται , οὕτω χαὶ ἐπὶ τῷ TOU Πατρόχλ OU νεκρῷ ἀσφαλῶς οἱ ἵπποι 

ἑστήχασιν; εἰ καὶ ἀφεστήκασι τὴς μάχης. exo) ovOwg δὲ προσφνὲς ἐπί τὲ στήλης το μένειν ἔμπεδον, 
xoi ἐπὶ τῶν ὡς ἐρρέϑη ἑστηκότων ἵππων, τὸ μένειν ἀσιραλέως, ἐν οἷς ταύτον τὸ ἔμπεδον καὶ τὸ ἄσφα- 
λῶς. (Vers. 435.) To 02, ἐπὶ τύμβῳ ἀνέρος τεϑνειότος, σηιιείωσαι εἰς TO, στήλῃ χεκχλιμένος ἀν- 

δροχμήτῳ ἐπὶ τύμβῳ. δῆλον yog ἐντεῦϑεν ὅτι xoi ἐχεῖ δύναται εἶναι τύμβος ἀνδρόχμητος, ἐπεὶ καὶ 
ταῦτον ἀνὴρ χαμὼν ως ἐκεῖ, zal ἀνὴρ τεϑνεὼῶς ὡς ἐνταυϑα κεῖται. ( Vers. 450. ) Tov δὲ d a 

λέα δίφρον. ὑποχαταβὰς ἅρματα, λέγει δαιδάλεα, ἐνταυϑα μὲν ἐκ μέρους τὸ ὅλον φράσας; ἐχεῖ δὲ 

20 ὁλικῶς εἰπών. Σαίμαψαι δὲ καὶ νῦν μετὰ TOU jb , ὡς χαὶ πρὸ ὀλίγου. ἔστι δέ πως ὅμοιον τῷ χρίμψαι. 

τοιοῦτον peo χατὰ νοῦν TO, οὔδει ἐνεσχίμιψαντες χαρήατα; 0 πὲρ ἄλλως Ἱ ἵπποις οὐ χαρτον, ὑψοῦ γὰρ 

ἔχουσι χάρη ἀγερωχοῦντες. τοιοῦτον γαρ φύσει τὸ ζῷον. διὸ καὶ οἱ νῦν ὁ ἐπικεκυφότες ἐριαύχενες ἐν τοῖς 
ἑξῆς λέγονται, ὡς μήδ᾽ αὐτοῖς ϑέμιν εἶναι τὴν JURE μιαίνεσθαι κονίῃσιν. ὅτι δὲ ἀπὸ τοῦ σκίμπτειν 

xal ὁ σχίμπους γίνεται. εἴρηται ἀλλαχοῦ. εἰ δὲ καὶ "χρεῖττον γράψε εἰν ἐνισχίμψαντε; ᾧ δὴ λόγῳ, xci 20 

ἄγκυρα παρὰ Πινδάρῳ σκίμπτεται; εἰ καὶ μὴ οὔδει τυχὸν; αλλ᾽ οὖν ἄμμῳ ἐν τῷ χκαϑίεσϑαι, ὅμως 

οὐκ ca odor ἐστιν οὐδὲ τὸ ἐνισχίψαντε; ᾧ συγγενές τι τὸ κατασχήψαντε. ( Vers. 438. ) 7o ài, χαμώ- 
δὶς ῥέε, τὸ Αδανμελὲρ τῶν δαχρύων δηλοῖ. Περὶ δὲ τοῦ μύρεσϑαι. δηλοῦται ἀλλαχοῦ i ἱκανῶς. χαερίω δὲ 
λέξις καὶ rovro ἐπὶ δαψιλοῦς δαχρύου ἤγουν ῥέοντος καὶ, προσφυάς εἰπεῖν, μορμύροντος. διὸ ze δὶς 

ἐνταῦυϑα χεῖται. ( Vers. 440.) "Τὸ δὲ, ζεύγλης ἐξεριποῦσα παρὰ ζυγὸν, αντὶ τοῦ qu) ἐπὶ τὰ ὀπίσω 

30 τοὺ ἅρματος ἐχπεσοῦσα κατά τινὰ ξυγομαγίαν» ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰ iai os sv συνδιεχχύψασα τὴ κεφαλὴν 
ἵνα οὕτω ῥᾷον πλαγιάσασα κάτω γεύῃ τῇ κατακύψει. ( Vers. 4 3.) "Opa δὲ ὡς xe παλιν ἐν τῃ τοῦ 

Πηλέως μνήμῃ τὸ τῶν ἵππων παραλαλεῖ ϑεόσδοτον, οὗ χάριν, μετ y καὶ ἀνέπνευσε μένος rU αὐτοῖς 

ὁ Ζεύς. (Vers. 444.) “Ὅτι δὲ ἀγήρω xci ἀϑάνατοι οἱ τοῦ μὐϑου ἵπποι οὗτοι ἀλληγορικῶς διὰ τὸ ui 
ἐχτομίαι εἶναι ἀλλ᾽ ἄῤῥενες, καὶ οὕτω δυνάμενοι ἐν ἄλλῳ γεννᾶν, καὶ τῇ ἐπιγονῇ ἀπαϑανατίζειν οἷον 

τὴν διαδοχὴν, προεῤῥέϑη. τοιοῦτοι δὲ καὶ οἱ τοῦ «ἀαομέδοντος, ὧν τοῦ γένους Ay yuan ὑποκχλέιψας 
δοῦναι τῷ Αἰνείᾳ ἱ ἱστόρηται. (Vers.445.) To 92, : ἢ ἵνα ἄλγεα ἔχητον, λύσις ἀπορίας ἐστίν. εἰπὼν 

γὰρ ἑπαπορητικὼς τί σφῶν δόμεν * Hia s λύει" ἢ ἵνα ἀλγῆτε. ἐκ τούτου δὲ λαβόντες οἱ ὕστερον 30. 

σοφοὶ οὕτω καὶ αὐτοὶ ἐπιλύονται τὰ παρ᾽ αὐτοῖς ἄπορα, οἷον, διὰ τί τόδε τι γίνεται ; τοῦτο ἀπορία. 
λύσις δὲ το; ἢ. διὰ τόδε. ( Vers. 446. ) To à? ῥηϑὲν γνωμικὸν ὑπερβολικῶς ἐφράσϑη. τοιοῦτον γὰρ 

áo TO εἰπεῖν ὡς οὐδὲν τῶν περὶ γὴν ζῴων ἀνδρὸς ERVTOVUTEQOV y εἰ μή που λέγει ὡς ὑπὲρ πᾶν ἔμψυχον. o 

ἄνϑρωπος c ἀτυχίᾳ ὑποπέπτωχεν. ἴσως δὲ χαὶ ἄλλως ἐκπέφευγε τὴν ἄγαν xor vt e0p 0À. μὴν διὰ τοῦ εἰπεῖν, 
115400 γὴν ἐπεπγέει χαὶ ἕρπει. ἐχώρισε γὰρ ἐν τούτοις TOV ἄνϑρωπον ἀπὸ τε τῶν ἀψύχων ἁπάντων καὶ 

«c0 τῶν μὴ ἐχόντων πνεύμονα καὶ διὰ τοῦτο μὴ ἀναπνεόντων, καὶ ἀπὸ τῶν ζωοφύτων, ὥ mt οὐχ 
ἕρπει. καὶ ἔοικέ πως τοῦτο τὸ γνωμεχὸν τῷ ἐν ᾿(δυσσείᾳ ῥηϑέντε, τῷ; οὐδὲν ἀκιδνότερον γαῖα τρέφει 

ἀνϑρώποιο. δύναται δὲ καὶ τὸ ποῦ δισταχτιχῶς Ang Ov , οἷον οὐ μὲν γάρ τί πού ἐστι χαὶ ines ϑέρα- 
πεῦσαι τὴ κατ᾿ αὐτὸ βοαχείᾳ 7000011) τὸ τῆς ὑπερβολῆς ἀδύνατον. ὁ γὰρ ἐνδοιασμὸς ovx ἀφίησι τὴν 
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ὑπερβολὴν εἶναι 0 περ ἔστι. Σὴμ εἰωσαν δὲ χαὶ ὡς ἐν τῷ οϊζυρώτερον ἢ μετριχὸν πάϑος ἐ ἐστὶν, ἢ γραμ- 

ματιχοῦ καγόνος παράβασις. εἰ μὲν γὰρ συσταλείη τὸ O τῆς προπαραληγούσης διὰ τὸ πρὸ αὐτῆς χεί- 

Ao μένον μακρὸν ὁμολογουμένως δίχοονον τῆς Cv συλ λαβῆς, ἐφυ λάχϑη us ὁ γραμματικὸς κανὼν τῶν διὰ 

τοῦ ὠτερος χαὶ ὦτατος; πέπονϑε δὲ τὸ μέτρον διὰ τὸν ἐντεῦϑεν τρίβραχυν, πόδα λαγαρότητα ϑερα- 

πευομένην τῇ ὀξείᾳ, W τις zc αὐτὴ χρόνον προστιϑεῖσα χατά τινα λόγον κοινῆς συλλαβῆς ἐκτείνειν 

δεδύνηται, ὡς καὶ ἐν τῷ; ἐῤρίγησαν ὕπως ἴδον αἰόλον ὕφιν. καὶ οὕτω μὲν ἐὰν συστέλληται συνήϑως ἡ 

προπαραλήγουσα τοῦ ὀϊξυρότερον. ἐὰν δὲ ἐκτείνηται μεγεϑυσμῷ, τὸ μὲν μέτρον ἐστὶν ἀπαϑὲς ὑγιῆ 

φυλάττον τον δάκτυλον, ὁ δὲ τῶν γραμματιχαν κανὼν παρηνόμηται. τοιαῦτά τινα καὶ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ 

κεῖται τῇ ἐφ᾽ ἑχατέρᾳ ῥοπῇ σχάζοντα , ὧν ἔστι χαὶ τὸ; λαρώτατος οἶνος; οἷον, ὃς μετὰ τὸν λαρώτατος; 

ὃν σὺ φυλάσσεις; xci TO χαχοξ εινώτέρος, ὡς τὸ" οὔτις σεῖο κακοξειγώτερος ἄλλος. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ 10 

ὀϊζυρὸς ταὐτόν πως ἐστὶ τῷ δύστηνος, ὅϑεν καὶ ἡ ) ἀμφοῖν ἐτυμολογία ἔχει τινὰ ὁμοιότητα. ὀϊξυρός τὲ 

γὰρ ἀπὸ τοῦ οἴζειν γίνεται, ὃ δηλοῖ τὸ ὕρηνεῖν , χαὶ δύστηνος, δὲ ἀπὸ τοῦ στενάζειν. διὸ χαὶ ὁ ποιητὴς 

δυστήνους ἄνδρας εἰπὼν εἶτα κατασχενάζων τὸ ἐπίϑετον ἐπάγει τὸ μηδὲν εἰναι οἰξυρώτερον ἀνδρός. 
( Vers. 449.) ᾿Εποχεῖται δέ τις οὐ μόνον ἵπποις ἄλλα καὶ ἅρμασιν, ὡς ὁ ποιητὴς ἐν τοῖς ῥηϑεῖσι 

50 δηλοῖ. Τὸ δὲ; 0U γὰρ ἐάσω, σεμνύνειν TOV “Ἔχτορα, ας οὐ δι᾿ πον δ μα δὲ μὴ ἑλόντα τοὺς ἵππους ἀλλὰ 

βουλὴ Διός. Ὅρα δὲ καὶ ὅτι τὸ ἐάσω ἐχτείνει τὴν παραλήγουσαν. ( Vers. 450.) To δὲ, ἢ ow ἅλις 
ὡς τὸδὲ τι γίνεται, καὶ πρὸ τούτων ἐσχημάτισται. ( Vérs. 457.) Εν τούτοις δὲ καὶ τὸ διατινάξασϑαν 
τοὺς ἵππους οὕτω φράζει" ἀπὸ χαιτάων xovüjv οὐδασδε βαλόντε. οὐ γὰρ ὅλον ὡς εἰκὸς τὸ σῶμα, 

χαίτην δὲ μόνην τὴν xci μιανϑεῖσαν, διετινάξαντο. ( Vers. 460. ) eye δὲ καὶ ὅτι ὁ TOU Πατρόκλου 

ἡνίοχος Αὐτομέδων μάχετο ἵπποις αἵσσων ὥστ᾽ αἰγυπιὸς μετὰ χῆνας. θεῖα μὲν yao φεύγεσχεν V ὑπ᾽ &x 20 

Τρώων ὀρυμαγδοῦ, ῥεῖα, δ᾽ ἐπαΐξασχε πολὺν xaO ὅμιλον ὀπάζων, αλλ᾽ οὐχ᾽ flet guardi διὰ τί δὲ 

τοῦτο; ὃτι μόνος ἣν αὐτὸς ἐπὶ τοῦ ἅρματος. οὐ γάρ πως ἣν, φησὶν." οἷον ἐόντα ἱερῷ ἐνὶ δίφρῳ, 

ἔγχει ἐφορμᾶσϑαι xoi ἐπίσχειν ὠκέας ἵππους. ἤγουν καὶ μάχεσϑαι xoi ἡνιοχεῖν. διὸ xci 0 προδηλω- 

ϑεὶς Μυρμιδὼν Αλκιμέδων., viog ,4agxeog ὁμωνύμου τῷ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ τεχνίτῃ, αἰτιᾶται αὐτὸν, εἰπών" 
«Αὐτόμεδον,, τίς τον ϑεῶν νηκαρδέα βουλὴν ἐν στήϑεσσιν ἔϑηκε καὶ ἐξέλετο φρένας ἐσϑλὰς καὶ ἑξῆς, 
ὅ neo παρῳδηϑὲν παντὶ προσαρμόζεν μὴ βουλευσαμένῳ εὖ. ἔσται δὲ ἡ τούτου παρῳδία τοιαύτη" τίς τοῦ 

δαίμων zc ἕξης, ἢ τίς τοι νηκερδέα βουλὴν καὶ ἑξῆς, ἢ καὶ ἄλλως, τί τοι ϑεὸς νηχερδέα βουλὴν καὶ ἑξῆς; 

θο ἐφ᾽ οἷς ὁ “Ἱλκιμέδων μὲν λγίνεται ἡνίοχος. αἸὐτομέδων δὲ καταβας. τοῦ ἅρματος μάχεται. (Vers, 457.) 
“Ὅρα δὲ xci νῦν ὡς διφορεῖταν τὸ οὖδας. καὶ αὐτὸ μὲν λέγεται κατ EL ἄκλιτον C ὄν. τοῦ δὲ οὐδὸς 
εὐθεῖα μὲν ovy εἴρηται, παρὰ τῷ ποιητῇ» δοτικὴ δὲ αὐτοῦ πολλαχοῦ, ὡς καὶ ἀνωτέρω ἐν τῷ; οὔδεν 30 

ἐνισκίμιψαντε καρήατα, ὥς τε τὸ μὲν οὖδας οὐκ £ ἔχει πλαγίας; τὸ δὲ οὔδει ὠριράνισται τῆς οἷον μητρὸς 

εὐϑείας xad" ὁμοιότητα τοῦ γυνὴ, ὕ πὲρ οὐδ᾽ αὐτὸ διεξοδεύει ταῖς πτώσεσι; χαὶ τοῦ γυναικὸς» οὗ 

περ εὐϑεῖα οὐ πρόχειται. (Vers. 460.) To δὲ, 1 fueras «500v , πρὸς διαστολὴν εἴρηται τῶν ἄλλως 

1{1|δαϊσσόντων. ἡ δὲ παραβολ ὴ τοῦ αἰγυπιοῦ καὶ τῶν "χηνῶν ἐστένωται μὲν χαὶ αὐτὴ ἀναλόγως τῷ καιρῷ 
συναΐσσουσα κατὰ τὴν φράσιν τῷ Αὐτομέδοντι, ἔχει δὲ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τοῦ πτηνοὺς τρόπον τινε τοὺς 

τοῦ ᾿Ἵχιλλέως, ὑποτεϑεῖσϑαι Ἱ ἵππους. (Vers, 461.) To δὲ, φεύγεσχε xoi τὸ ἐπαΐξασχε, ποιητικὰ 

πάρισα;, δι᾿ ὧν ἀμυδρῶς ὡς: ἐχρῆν ἡ ἐνταῦϑα φράσις χαλλύνεται. ( Vers. 462.) ᾽᾿παζειν δὲ καὶ νῦν 
οὐ τὸ παρέχειν, ἀλλὰ τὸ “κατόπιν διώχειν. διὸ ἑ ἑρμηνεύων φησίν" αλλ᾽ ovy. ρει φῶτας ἐν τῷ διώκειν. 
( Vers. 464. ) To δὲ, οἷον ἐόντα ἱερῷ in δίφρῳ, στείως ὑπολαλεῖται. εἰ γὰρ δίφρος λέγεται, διὰ τὸ 

« 

δίο φέρειν, οὐκ ἂν μόνος Tig ὧν ἐπ᾽ αὐτοῦ ἀνύειν ἔχει τὸ πᾶν τὴς μάχης, ὃ δύο ἄνδρες ποιοῦσιν, 0 

μὲν πολεμῶν, ὁ δὲ ἐπίσχων ἵππους, 0 μέρος, ἐστὶν ἡνιοχείας. πάντως γὰρ ἡνιόχου ἔργον ἡνία τὲ ἔχειν 
XQ ἐπ’ ed ἵππους. ὅτι. δὲ οίος αὐτόχρημα o μόνος. δηλοῖ τὸ, oiov, ἤγουν ὕπως, πρὸς Τρῶας μάχεαν 
πρώτῳ ἐν ὁμίλῳ μοῦνος; ὃ πέρ ᾿ἀλκιμέδων αἰτιᾶται τὸν Αὐτομέδοντα. (Vers. 471. )" Ἔνϑα ὅρα 
ὅτι τε οὐχ ἂν ἠϑέλησεν εἰπεῖν τὸ μόνος, εἰ μὴ προηγήσατο αὐτοῦ TO, οἷον πρὸς Τρῶας μάχεαι" δι᾿ 

10 αὑτὸ γὰρ ὥχνησεν εἰπεῖν, οἷον πρὸς Τρῶας μάχεαι οἰος; ἵνα μὴ συγχρούοιεν. ἔξω χάριτος αἱ φωναί. 
διὸ ἀναγκαίως ἀντὶ τοῦ οἷος ἔφη τὸ μόνος, ὡς ἂν μὴ καὶ παίζειν δοκοίη καὶ ἀσαφῶς φράζοι" καὶ ὕτι 
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οὐχ ἂν ὀχνηρῶς ἔσχεν ὁ ποιητῆς, γήπιον τὸν «Αὐτομέδοντα προσειπεῖν, & περ αὐτὸς αἴτιος ἣν χαὶ ur 

τὸ μένος τῶν ἵππων, ὡς ὁ ποιητὴς ἐπισημαίνεται ,) καϑὰ uir ὀλίγα ῥηϑήσεται, ὥστε ἄχων κατὰ τοὺς 
παλαιοὺς ἐφ ἅρματος τοῖς πολεμίοις ἐφορμάται. καὶ δοτέον μάλλον τὸ ἔργον τοῖς ἵπποις ἐνταῦύϑα ἢ 

τῷ ἡνιόχῳ. αὐτὸς γὰρ ὁμολογήσεν μη δύνασθαι αὐτοὺς ἐπέχειν. διὸ καὶ ὁ "Exrop ἐρεῖ νοῆσαι ἐν τοῖς 

Ἑδῆς καχοὺς ἡνιόχους αὐτοῖς εἰναῦ. ἔμφρονες δέ πως καὶ διὰ τοῦτο οἱ ἵπποι, εἴ γε καὶ ἄκοντος τοῦ 

«Αὐτομέδοντος ἀμύνονται ὑπὲρ TOU Πατρύχλου. καὶ τοιοῦτον μὲν καὶ τοῦτο. να 464. ) dsgov δὲ 

ἔφη τὸν τοῦ “Ἀχιλλέως. δίφρον ἢ ἢ σεμνύνων τὸν Api , ἢ καὶ διὰ τοὺς ἵππους, οἵ τοιοῦτοι ὑπόκχεινταν 

εἶναι. “Ὅρα δὲ χαὶ ὅτε δεξιῶς ὁ ἀλκιμέδων χαὶ ὁ «Αὐτομέδων TOU δίφρου γίνονται, καλλύνοντες καὺ 

1155«vroi rov περιχαλλέα δῆρρον κάλλει κλήσεως, xa ἣν παρισοῦνταν διὰ τὸ ὁμοιοτέλευτον" χαὶ ὕτι cL 

10 χλητικαὶ τούτων ἀναπέμπουσι τον τῆς εὐϑείας τόνον διὰ τὴν σύνθεσιν" ὦ Αὐτόμεδον, καὶ ὦ “λκίμεδον 

20 

ὅο 

κατὰ TOV ποιητήν. (Vers. 470.) To δὲ, φρένας ἐσθλας, διὰ σαφήνειαν κεῖται τοῦ ἐξέλετο,» ἵνα 
ψοηϑείη ἀντὶ τοῦ "ἀφείλετο. ἄλλως γὰρ ποὺ τὸ ἐξέλετο φρένας οὐ τοῦτο μόνον δηλοῖ, αλλ᾽ ἀμφιβό- : 20 

λως ληφρϑὲν νοεῖται ἀντὶ τοῦ ἐξαιρέτους ἔϑετο, χαϑα xai ἐπὶ toU zfvxiov [λαύκου ἐν τοῖς πρὸ τούτων᾽ 

ἐφάνη. (Vers. 469.) ᾿Ιστέον δὲ € ὅτι τοῦ, ἐξείλετο φρένας ἐσϑλας, ἑρμηνευτικόν ἐστι καὶ τὸ φάναι ὡς 
νηχερδέα βουλὴν ϑεὸς ἐνέϑετο, 0 ἐστιν ἀσύνετον χατὰ τοὺς παλαιούς. κέρδος γάρ; φασι, καὶ n 

σύνεσις. ἐν τούτοις δὲ (Vers. 473.) xai χαίρειν λέγει τὸν Exrogo τὰ τοῦ ᾿Αχιλλέως ὅπλα φοροῦντα, 
ὃ καὶ κοῦφα ἐποίει αὐτὰ τῷ χαίροντι φαίνεσϑαι, ὡς καὶ προεϑεωρήϑη. φησὶ yao τεύχεα δ᾽ Ἵχτωρ 
αὐτὸς ἔχων ὥμοισιν ἀγάλλεται Αἰακίδαο. (feme. 479.) Ὅτι ἔπαινος ἀγαϑοῦ ἡνιόχου τὸ, τίς γὰρ 
ἄλλος ὁμοῖος ἵππων τοιῶνδε ἐχέμεν δμῆσιν τὲ μένος τὲ, εἰ μὴ ὁ δεῖνα; “περὶ “Πατρόκλου δὲ ὁ λόγος 

ἔνταυϑα. Καὶ ὅρα TO, εἰ μὴ Πάτροκλος; χοινότερον ῥηϑέν. ἄλλως γὰρ, ὡς καὶ προεσηφιειωϑ, 
"διχῶς φράζξεται τὰ τοιαῦτα, XOT μὲν τον ποιητὴν ὅτε μὴ ὁ δεῖνα, κατὰ δὲ τοὺς ὕστερον ῥήτορας, 

Ort μὴ ὁ δεῖνα. (Vers. 476.) To δὲ, ἵππων ἔχειν διῆσιν τὲ μένος τε, περίφρασίς ἐστι τοὺ ἵππους 

δαμαζειν. διττὸν δὲ ἐνταυϑὰ τὸ ἔχειν. ἄλλως γαρ ἔχει τις δμῆσιν ἵππων, xol ἄλλως μένος ἵππων. 
διιῆσιν μὲν γὰρ ἔχει ἀντὶ τοῦ οἶδεν ὡς ἐπιστήμην ἔχων" μένος δὲ ἔχεν ἀντὶ τοῦ ἐπέχει, κρατεῖ. οιιώ- 
ἄγυμὸς οὖν αὕτη λέξις οὖσα μερίξεταν πρός τε τοὺς Ἱπποὺυς πρὸς τὲ TO μένος. (Vers. 486.) "Or. εἰδὼς So 
ὁ " Exrop τὸν Αἰνείαν ἐγκοτοῦντα τοῖς “Ἰχαιοῖς καὶ ἀσχαλλ οντα ἐπὶ τῇ τῶν ἵππων «ἀπωλείᾳ, oUg αὐτὸν 

Διομήδης ἀφείλετο, προσεταιρίξεξαι τὸν ἥρωα χατὰ τῶν TOU ᾿“χιλλέως | ἵππων, εἰπών" ἵππω τώδ᾽ 
ἐνόησα ποδώκεος. “Αἰακίδαο ἐς πόλεμον προφανέντε σὺν ἡνιόχοισι χαχοῖσιν;, ἤγουν δειλοῖς, ἢ ατέχνοις, 
τώ XtV, ἤγουν οὖς ἂν, ἐλποίμην αἱρησέμεν εἰ σύ γε vut σῷ ἐϑέλεις. καὶ ὅρα καὶ γὺν ἀγαϑὸν TO, 

σύν τε *Óv' ἔρχεσϑαι εἰς ἔργον. διὸ ἐπάγει" ἐπεὶ οὐχ ἂν ̓ ἐφορμηϑέντε vau τλαῖεν ἐναντίβιον στᾶντὲς 4o 

᾿μαχέσασϑαιν An, ὃ πρὸς διαστολὴν κεῖται τοῦ ἄλλως μαχέσασϑαι, οἷον, ὀνειδίοις ἐπέεσσιν, ὁποῖα 
πολλὰ χαὶ ἐν πολέμοις ἐριστικῶς λέγεται. To δὲ, ποδώκεος «Αἰακίδαο, ἔχει τι καὶ οἴκτου ἐπὶ τῷ 
ἽἝχτορι, εἰ ἐπ᾿ ἐχείνῳ τὸν ἐχϑρον ἐπαινεῖ " Beo; ἐξ οὗ iv τοῖς ἑξῆς πολλὴν i ἕξει βλάβην. τὸ γὰρ 
ποδῶχες τοῦ ᾿Αχιλλέως ου προς καλοῦ ἔσται αὐτῷ. πόϑεν δὲ νοεῖ κακοῖς ἡνιόχοις ἄγεσϑαι τοὺς ἵπποῦς, 

πρὸ ολίγων δεδήλωται. ἐμφαίνει δέ τι xai σχώμ ματος τὸ τῶν ἡνιόχων, ὡς χαινὸν ὃν δύο ἡνιόχους 50 

δίχα παραιβατου ἔχειν τὸ ἅρμα, ὥς περ e ἄν ποτε ξενίζον , καὶ εἰ παραιβάται δύο περὶ αὐτὸ εἰσιν 

ἡνιόχου μὴ ὄντος. δεξιῶς δὲ χαὶ ἐνταυϑα TOU ᾿ἀχιλλέως μνήμη) ἀνέκυψεν. οὐ γάρ ἔτι ἐκ διαὶ eL TOV 

μαχρῶν ἀλλὰ συχνὰ τούτου ἐνθύμια ὁ ποιητὴς ὑποβαλλει ὡς Ἴδη χαὶ εἰς μάχην προάξων αὐτόν. 

( Vers. 489. ) “Ὅρα δὲ xai τὸ. οὐκ ἂν ἐφορμηϑέντε γῶι, ἤγουν ἡμᾶς ἢ) ἡμεῖς, τλαῖεν. μαχέσασϑαι, 
(δοβκομριὸν Gy nuc ὃν, ὁποῖον τι χαὶ πρὸ τούτων ποὺ χεῖται ἐν TO» , νῶν γηϑηήσει φανεῖσα ἀνὰ πτολέμοιο 

"γεφύρας. καὶ εἰσὶ χρήσιμα καὶ ὧδε τὰ ῥηϑέντα ἐχεῖ. (Vers. 492. ) Ὅτι ἑρμηνεύων Ὅμηρος τίνας εἶπε θο 

“πρὸ τούτων χαλκήρεις ἀσπίδας, λέγει νὺν ὡς "Esto. καὶ “ϊνείας βαίνουσιν εἰς μάχην βοέης εἰλυμένω 

εὥμους αὔῃσι, στερεῇσι, πολύς δ᾽ ἐπελήλατο χαλκὸς, γριὰ ἔξω περὶ τὴν ἐπιφάνειαν. ἐλατὸς ὄχειτο. 

- (Vers. om ) Ὅτι ϑαῤῥαλεότητος παραστατικον το, μά λα δέ σφισιν ἔλπετο ϑυμὸς αὐτώ τε κτενέειν, 1110 

᾿ἔλααν v* ἐριαύχενας ἵππους. ἔνϑα ὃ ὅρα τὸ ἔλπετο ἐκ τοῦ ἔλπω δισυλλάβου, εἰ καὶ ἀνωτέρω ἄλλως ἔχειτο 

ἐν τῷ, ἐελποίμην αἱρησέμεν.  ( Vers. 497.) Ὅτι τὸ ἀναιμωτὶ ἐχτείνει καὶ νῦν τὸ τῆς ληγούσης δίχρονον 
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ἐν τῷ, νήπιοι; οὐδ᾽ ἄρ ̓ ἔμελλον ἀναιμωτί γε νέεσϑαι αὖτις ἀπ ̓μΠὐτομέδοντος. καὶ ὥρα TO τε 
σχῶμμα TO νήπιου; καὶ προαναφώνησιν δὲ μέλλουσαν πράξεως , τὰ τῷ ποιητῇ συνήϑη: “ἐπαγγέλλεται 
γὰρ πεσεῖσϑαί τίνα ὑπὸ τῷ «Αὐτομέδοντι" μηχανησάμενος καὶ τὸ τοιοῦτον πτῶμα οὐ πόῤῥω δεξιότητος. 

μὴ ἔχων γὰρ πλάσασϑαι παρ᾽ ἱστορίαν ὡς “ἔχτωρ ἢ Αἰνείας ὑπὸ τῷ Αὐτομέδοντι πίπτει , προσεταιρίζεν 

αὐτοῖς nada τινας ἐν συζυγίᾳ παρηόρους Χρομίον. τινὰ καὶ "ἄρητον. χαὶ πίπτει ὁ [Ἄρητος. xal 

οὕτως ἀνύει TL γενναῖον ὁ Αὐτομέδων xol ἄξιον τοῦ μετὰ Πάτροκλον αὐτὸς ἡνίοχος εἶναι τῷ Ay Asi. 

( Vers. 499.) Ὅτι χαϑὰ καὶ ἄλλοι πολλοὶ ἐν τοῖς πρὸ τούτων, οὕτω καὶ νῦν εὐ ξάμενος ὁ Αὐτομέδων 
ἀλκῆς καὶ σϑένεος πλῆτο φρένας ἀμφιμελαίνας. καὶ ὅρα τὸ ἀμφιμελαίνας ovx ἐπὶ ὀργίλου τινὸς 

10 λεχϑὲν, ἵνα καὶ οἷον χαπνῷ τινὶ τῷ ϑυμῷ *Aéyowro μελαίνεσϑαι χαϑαά nt ἀλλαχοῦ, αλλ᾽ ἁπλῶς 
οὕτω δηλοῦν τὴν ἐν βάϑει ϑέσιν τοῦ τῶν φρενῶν σπλάγχνου. (Vers. 502.) Ὅτι μάλα ἐμπνέειν ἵππους 10 
μετάφρενον 7 μεταφρένῳ φησὶ τοὺς ἔγγιστα ἀκολουϑοῦντας, xac καὶ ἐν ἄλλοις. οἱ δὲ τοιοῦτοι καὶ 
καταπνές ἐν λέγονται τὰ μετάφρενα. δῆλον δ᾽ ὅτι προμήϑεια στρατηγικὴ καὶ τὸ μὴ ἀπόπροϑεν ἰσχέμεν 

ἵππους ἀλλὰ μάλα ἐμπνείοντας, μεταφρένῳ. λέγει δ᾽ ἐνταῦϑα χαὶ καλλιτρίχας τοὺς ᾿Αχιλλέως | ἵππους. 

(Vers. 900.) “Ὅτι ϑαρσαλέου αριστέως φραστιχον TO , οὐ γὰρ ἔγωγε τὸν δεῖνα μένεος σχήσεσϑαι ὀΐω, 

σρίν v ἐπὶ καλλίτριχε βήμεναι à ἵππω φοβησαί τε στίχας ἀνδρῶν, ἢ X αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισιν ἁλῴη, ὃ 

και νότερον ἐσχημάτισται. τὸ γὰρ χοινότερον οὕτω" ij αὐτὸν ἐνὶ πρώτοισιν ἁλῶναι. (Ver s. 509.) Ὅτε 

χρηστὴ ποτὲ ἔννοια τὸ, ἤτον μὲν TOV νεχρὸν ἐπιτράπετε; οἵ περ ἄριστοι, ἤγουν τοῖς ἀρίστοις; ὥστε 

20 Cu κφ αὐτῷ βεβάμεν ἤ 1jyovv βαίνειν καὶ ἀμύνεσϑαν στίχας ἀνδρῶν" vow δὲ ἤγουν ἡμιῖν ζωοῖσιν ἀμύνετε 

γηλεὲς ἦμαρ. ϑέλει γὰρ νοεῖν ὡς ἐπιμελητέον μὲν καὶ τοῦ νεχροῦ, μὴ ἀμελητέον δὲ μηδὲ τῶν ξώντων. ἔστν 
δὲ ἐπιτρέπειν τὸ ἀνατιϑέναι , ὅϑεν καὶ οἴχου ἐπίτροπος χαὶ τεϑνεῶτος δὲ ̓  οἷς τὸ περὶ αὐτῶν οἰκονομεῖν 20 

ἀνατέϑειται. οὕτω χαὶ λαοὶ ἐ ἐπιτετράφαται τῳ » βασιλεῖ, ὃ ὃ ἐστιν ἀνάκεινται ὡς οἷα ἐπιτρόπῳ καὶ ἐπεμελητῇ. 

Νέστωρ δὲ οὐκ ἐπιτρέπει ὁ ἑαυτὸν γήραϊ λυγρῷ, i ἤγουν οὐ παραχωρεῖ τῷ γήρῳ, ἐξουσιάζειν χαὶ ἐπιτρυπεύειν 
δο αὑτοῦ. *(Vers. 5 193: 'Oo« δὲ καὶ ὡς ἀμύνεσϑαι. μὲν στίχας μετὰ αἰτιατικῆς, τὸ παϑητικόν" ἀμύνειν δὲ 

ζωοῖς μετὰ δοτικῆς, τὸ ἐνεργητικόν" καὶ ὅτι ἐν τῷ, ἤτοι μὲν τὸν νεχρὸν ἐπιτράπετε χαὶ és, ὡς προσεχῶς 

γέγραπται, νόημα παρεφράσϑη, ὃ πρὸ μιχροὺ ὃ tag πρὸς Μενέλαον ἔλεγεν, ὡς οὔτι τόσον περὶ vexgov1157 

δέδια, ὅσον περὶ ἐμοὶ καὶ σοί. DEI δ᾽ ἐν ἀμφοῖν ὃ “ποιητὴς ὅτι ἔϑος αἀνϑρώποις τὸ 7907 90V XOXOV 

ἐν ἐπιστροφῇ μάλιστα τίϑεσθαι * διὸ καὶ «Αὐτομέδων ἀξιοῖ τοὺς Αἴαντας ἀποστῆναι μὲν τοῦ κειμένου 

1ο περιμαχήτου Πατρόκλου, ἀμῦναι δὲ αὐτῷ "χαὶ τοῖς ἀμφ᾽ αὐτόν. (Vers. 512.) "Ori κίνδυνον μάχιμον 
δηλοῖ τὸ , τῇδε γὰρ ἔβρισαν πόλεμον χατὰ δακρυόεντα οἱ δεῖνα, οἵ εἰσιν ἄριστοι. περὶ “Ἔχτορος δὲ xai 
«Αἰνείου ὁ λόγος; οἱ καὶ αὐτοὶ διὰ τὸ οὕτω βρίσαι ξαχρηεῖς εἰσὶ πολεμισταὶ; ὁποῖοι ἀλλαχοῦ xai οἱ 30 

«Αὔκιοι πεφήνασι ν. ( Vers. 515. »^ τι εὐσεβοῦς αἰχμητοῦ λόγος τὸ, ἥσω γὰρ xal ἐγώ: τὰ δέ χεν ϑεῷ 

πάντα μελήσει. ἔστι δὲ τὸ ἥσω avri τοῦ πέμψω, ἀκοντίσω: TO πολλαχοῦ κείμενον » ὅϑεν καὶ ἥμων ὁ 
ἀχοντιστής, (Vers, 515; ) Ὅτι o oggi eie "Aonrog βληϑεὶς, eura προϑορῶν, πέσεν ὕπτιος ὡς 

50 ὅταν οξὺν ἔχων πέλελχυν αἰζήιος ἀνὴρ κόψας ἐξόπεϑεν κεράων Boos ἀγραύλοιο να τάμῃ διὰ πᾶσαν, 

ὃ δὲ προϑόρων ἐ ἐρίπῃσιν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι πρὸς μόνον τὸ προϑορωῶν ὴ παραβολὴ, ταῦτον δ᾽ εἰπεῖν y πρὸς 
μόνον TO πήδημα. οὐ γὰρ δήπου καὶ ὕπτιος πίπτει O ταῦρος ὡς 0 Ζρητος. καιριώτατος δὲ τόπος εἰς 
πληγὴν ὁ τῶν κεράτων ὄπισϑεν εἰς τὴν τῶν νευρῶν ἄρχην. “ζει δὲ καὶ ( Vers. 524.) ὅτι τὸ ἔγχος 
ἐν τοῖς τοῦ orirov νηδυΐοισι μαλ᾽ ὑξὺ ,λραδαινόμενον λῦσε γυῖα, xci δηλοῖ C ὅτι σπαρασσομένων : τῶν 
ἐντὸς ἐχραδαίνετο ἔξω τὸ ἐμπεπηγὸς αὐτοῖς δόρυ. ἴσως δὲ καὶ πελεμίξ ζεσϑαι γοήσει τις τὸ τοιοῦτον 

χραδαίνεσϑαι, χκαϑὰ xoi μελτ᾽ oMya δόρατος μαχροῦ οὔδει ἐνισκιμφϑέντος οὐρίαχος πελεμίχϑη ἔγχεος) áo 
ἃ δὴ xci ἐν ἄλλοις χεῖται ἀναπτυχϑέντα ges. σίδηρος γάρ , PM , μὴ προϊέναι ἰσχύων χραδαίνεταν 

ἀφιεὶς τὴν ὁρμὴν, 0 δὴ ἐπὶ οὐριάχου νοεῖται ἐν τῷ; A ἀφίει μένος ὄβριμος Ἄρης. ( Vers. 517. ) 
᾿Ιστέον δὲ ὅ Seis ὥς περ onm φερωνύμως παρὰ τὴν ἀρὰν ,0 ἐστι τὴν εὐχὴν, ἡ εὐχταῖα γε ἐννηϑεῖσα τοῖς 
τοχεῦσιν, οὕτω, χαϑὰ ζαὶ προὔπεδηλώϑη, Ἴρητος τὸ κύριον, ἐξ οὗ καὶ ὁ παρὰ Ἡροδότῳ Δημάρητος 
κατὰ eus aga καὶ αὐτὸς vndis 0 μέντοι ἄρητος τὸ ἐπέϑετον, 0 δηλοῖ τὸν δυστυχῆ καὶ ες εἰπεῖν 

1117ἐπώρατον ὡς τὸ, ἀρητὸν δὲ roxeV" Gt πένϑος, παρὰ τὴν ἀρὰν τὴν βλάβην ὠνόμασται. ἀπὸ δὲ τοῦ 

δο 
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: Ὁμηρικχοῦ "dortov οἱ μεϑ' Ὅμηρον ἼἌρατοι δ᾽ καλὸς ποιητὴς καὶ ὑμνούμενος στρατηγὸς xci εἴ τινές 

σου ἕτεροι. ( Vers, 520.) "Ev δὲ τῷ αἰζήιος ὑπέλαβόν τινες, εἰ καὶ μὴ ἀληϑῶς, ὅτε τὸ αἰζηὸς προς- 

γεγραμμένον ἔχει τὸ ἔν, ὃ γρείας ἐλϑούσης ἐστίχϑη καὶ ἐξεφωνήϑη. ἔστι δὲ ὃ τόνος τοῦ μὲν αἰζηὸς ὡς 
πηὸς, “τοῦ δὲ αἰζήτος ὡς ἀρήϊος. (Vers. 521.) Ἔχ “δὲ τοῦ iva εἰπεῖν τὸ ἐξόπισϑε χεράων δῆλον ὡς 

ἐντεῦϑεν xai τὸ τῆς ἀνθρωπίνης κεφαλῆς ὄπεσϑεν (viov λέγεται. 10 δὲ προϑορὼν ἀντὶ τοῦ προεκπη- 

δήσας. ὡς εἰς ἄμυναν. To δὲ ἐρίπῃσε δευτέρου. éoziv. ἀορίστου ᾿Ιωνιχὸν ὑποτακτιχὸν, οὗ ϑέμα τὸ 
ἐρείπω, ἀφ᾽ οὗ xai τοπικὸν ἐρείπιον, χαὶ vexguze δὲ ἐρείπια. Νιηδύϊα δὲ τὰ ἐντόσϑια; 0 ἐστι τὰ κατὰ 

ψηδὺν. σπλάγχνα, ἅπαξ ἐνταῦϑα εἰπεν ὃ ποιητὴς, ἃ τρισυλλάβως ἕτεροι viov γράφουσι. ταῦτα δὲ 

καὶ ἔνδινά φησιν. ὃ ποιητής." ( Vers. 550.) Ὅτι"ἀντίχειται τὸ αὐτοσχεδὸν γενέσϑαι πρὸς τὸ διαχρι- 

το ϑῆναι, καϑὰ καὶ τὸ συνελϑεῖν πρὸς τὸ διαστῆναι. «Αὐτομέδοντα οὖν xai" Extogo ξίφεσιν αὐτο- 
σχεδὸν ὁρμηϑέντας διέχριναν «Ἵϊαντὲς οἱ πρὸ βραχέων κληϑέντες "είς ἄμυναν. Ὅτι Αὐτομέδων 10 

οἰ ἄρητον ἀνελὼν, οὗ προσεχὴς ἣν 7j μνήμη λέγει" ἡ δὴ μὰν, ἤγουν ὄντως, ὀλίγον γε Μενοιτιάδαο 

ϑανόντος κῆρ ἄχεος μεϑέηκα χερείονα περ καταπέφνων. ἀγαπητὸν γὰρ τὸ μεγάλῳ λυπουμένῳ. εἰ 

καὶ μικρὸν τὶ παρηγορίας προσάψεται, καὶ ἄλλως δὲ, μέγα τὸ τὸν "Aowrov ἀναιρεϑῆναν παρα- 
σπιξόμενον ὑπὸ «Αἰνείου καὶ Exropog. ὡς γοῦν ἐκείνους νιχήσας χαίρει ὁ Αὐτομέδων. 

( Vers. 541.) Ὅτι ἐν τῷ ἔβαινε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερϑεν αἱματόεις ὡς τίς τε λέων κατὰ ταῦρον 
ἐδηδὼς, σεμνῶς καὶ γοργῶς φράζει τὰ χατὰ τὸν Αὐτομέδοντα ἡμαγμένον τῷ τοῦ πεφονευμένου 
αἵματι, σεμνῶς μὲν διὰ τὴν πρὸς λέοντα παραβολὴν. γοργῶς δὲ διὰ τὴν συντομίαν τῆς re παραβο- 20 

1158ϑλῆς καὶ τῆς τοῦ πράγματος ἀφηγήσεως. περὶ δὲ τοῦ κατὰ ταῦρον ἐδηδὼς καὶ τοῦ ive τάμῃσι διὰ 
20 πᾶσαν, ἤγουν διακόψῃ τοὺς περὶ τὸ (viov τένοντας, καὶ τῶν λοιπῶν τοιούτων σχημάτων, αἱ δοχοῦσιν 

ὑπερβατὰ εἶναι, προείρηται τὰ δέοντα. ( Vers. 543.) Ὅτι πολέμου μεγάλου ἐπιστημονικοῦ ἔνδειξις τὸ, 
τέτατο χρατερὴ ὑσμίνη ἀργαλέη πολύδακρυς, ἔγειρε δὲ νεῖχος dO nv. μεταμέλου δὲ ἴδιον v0, δὴ γὰρ 
νόος ἐτράπετο αὐτοῦ. ὡς ἐνταῦϑα τοῦ Διός. (Vers. 544.) Ὅτι μέλλων εἰπεῖν ὡς ἡ μυϑικὴ ᾿419ηνᾶ 

πορφυρέῃ νεφέλῃ πυκασϑεῖσα ἦλϑεν εἰς ᾿Αγαιοὺς οὐρανόϑεν καταβᾶσα καὶ νῦν, προῆκε γὰρ oUy ὡς 30 

ἐν τοῖς πρὸ τούτων λευκώλενος ἽΠρη, ἀλλ εὐρύοπα Ζεὺς ὀρνύμεναι Δαναοὺς, προλαμβάνει πρὸς 
ἀσφάλειαν τοῦ λόγου παραβολὴν τοιαύτην, εἰπών" ἠὔτε πορφυρέην Iow ϑνητοῖσι τανύσσει, ἤγουν εἰς 
μῆκος ἐκτενεῖ, Ζεὺς ἐξ οὐρανόϑεν τέρας ἔμμεναι ἢ πολέμοιο ἢ καὶ χειμῶνος δυσϑαλπέος, ὃς ῥά τε 
ἔργων ἀνϑρώπους ἀνέπαυσεν ἐπὶ χϑονὶ. . μῆλα δὲ m ὡς AO và πορφυρέῃ νεφέλῃ πυκάσασα éav- 
τὴν ἢ μᾶλλον διαλελυμμένως € αὐτὴν, ὡς Ὁμήρῳ γρά "qeu σύνηϑες, δύσετ᾽ Age ἔϑνος, ἔγειρε δὲ 4o 

$o φῶτα ἕχαστον, ὡς 0 Ζεὺς ἐπετείλατο. εἴη δὲ ἂν mopqv θέα νεφέλη, ὡς αὐτὸς ὁ ποιητὴς παραβολικῶς 

ὑπεδήλωσεν, ἢ πορφυρέα ^ Iptg τοιαύτη ἐμφανταζομένη τῷ νέφει. σημείωσαι δὲ ὅτε ὡς φωσφόρον τὴν 
Avv ovy ἁπλῶς μελαίνῃ Mons ἀλλὰ. "λαμπρᾷ εἴκασε, δι᾿ ἧς Ἴρις ἐμφαίνεται, χαὶ οὐχ ἁπλῶς 

Ἴρις, ἀλλὰ καὶ rt μέγα σημαΐνουσα; οἷον πόλεμον ἢ μέγαν χειμῶνα. οὔχουν μόνον φυσικῶς εἶδὲν 

ὃ “ποιητὴς τὴν ἐν τοῖς μνέϑεσον ow, τροπὴν δηλοῦσαν ἀέρος, ἀλλὰ καὶ Mo ttd ἔστιν ὅτε, μόχης 

οὖσαν σημαντικήν: οὕτω καὶ ἐν τῇ δ ῥαψῳδίᾳ ἀστέρι τὴν φωσφόρον ᾿᾿ϑηνᾶν εἴχασεν, ὃς καὶ αὐτὸς 

ἢ ναύταις δημεῖον too* πῆς ἀέρος γίνεται ἢ στρατιώταις πολέμου μεταβολῆς. ( vens 549.) Δυσϑαλπέα 50 

δὲ τὸν ψυχρόν φησιν; ἐν à “δυσχερὲς ϑαάλπεσϑαι,. διὸ καὶ. νεχροποιός ἐστι, οὗ καὶ ἴδιον λέγει βιωτιχὼς 

τὸ ἔργῶν τοὺς ἀνϑρώπους ἀναπαύειν, βλάπτειν δὲ τὰ ζῷα. μῆλα γὰρ εἰπὼν πάντα τὰ ζῷα ἐχ μέρους 
ἐγέφηνεν, ὡς δοχεῖ "τοῖς παλαιοῖς, ἃ τῆς χειμερίας πειρᾶται κακώσεως, χαϑὰ καὶ ᾿Ησίοδος ἐν τὴ τοῦ 

Áo χειμῶνός ἐκφράσει βούδορα εἰπὼν ἤματα προπαροξυτόνως κατὰ παϑητικὴν σημασίαν, ἐν οἷς βόες ἀπο- 
δέρονται;" ἢ κατα ἐνέργειαν παροξυτόνως τὰ τοὺς βοὺς ἐκδέροντα διὰ τοῦ μέρους τῶν βοῶν δηλαδὴ 

πάντα ζῷα ἐδήλωσεν. ὅτι "δὲ ὁ σφοδρὸς χειμὼν ἀναπαύει ἔργων ἀνϑρώπους, δηλοῖ xai ᾿Ησίοδος, ὃς 

καὶ ὁρίζει καιρὸν" τῇ τοιεεύτῃ vamos, ὅτε Ó “Τηναιὼν ἐνίσταται μήν. (Vers. 555.) Ὅτι xai τὸν 

Qolvixe. εὔφωνον οἶδεν" ὁ. ποιητὴς.» ἐν οἷς λέγει ὡς ἡ ̓“3'ϑηνᾶ ᾿ὡμοιώϑη «βοίΐνυχε δέμας καὶ ἀτειρέα 

φωνήν. (Vers:556.) Ὅτι τῷ παροτρύνοντί τινα εἰς μεγάλων ἄμυναν οἰχεῖον ziv τὸ, σοὶ μὲν δὴ 

C tig etn καὶ ὑνειδὸξ ἔσδεξαι, “εἰ τόδε γένηται, ἀλλ Lyco: κρατερῶς, Orovvs δὲ λαὸν ἅπαντα. πρὸς 

2 
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Μενέλαον δὲ ταῦτα φησὶν 7 ϑηνᾶ ὁμοιωϑεῖσα, Φοίνικι. ὃ δὲ ϑέλων, ἐφ᾽ οἷς ἐλυπήϑη, ἀμῦναι μὲν, 

θο ἀκινδύνως δὲ, εἴποι ἂν κατὰ τὸν lMevéAoov τὰ ἐλφεξῆρ᾽ εἰ γὰρ ϑεὸς δοίη κάρτος, ἐμοὶ» βελέων 

δ᾽ ἀπερύχοι, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ κεῖται ἐρωὴν, τῷ xtv ἔγωγ ̓ ἐϑέλοιμι παρεστάμεναι χαὶ ἀμύνειν, μάλα 

γάρ μὲ ὃ δεῖνα ϑανὼν ἢ ἄλλως τόδε τι παϑὼν ἐσεμάσσατο ϑυμὸν, οὐχ᾽ ἁπλῶς ἐπιπολῆς ἐλύπησεν, 

ἀλλ ἐνωεώξατά μοι τὴν ἀλγηδόνα" οὗ τὸ ἐναντίον ἀπομάσσεσϑαι καὶ ἐκμάσσεσϑαι λέγεται" τοιαύτη 

δέ τις λέξις xai ἐν Ὀδυσσείᾳ κεῖται" ἢ) καὶ ἄλλως, ἀντὶ τοῦ λίαν μοι xo Dixero τῆς ψυχῆς καὶ καϑή- 

'ατο, ἀπὸ τοῦ μάσασϑαι j ἐξ οὗ καὶ τὸ, χειρὶ ἐπιμασάμενος, 0 ἐστιν ἐφαψάμενος , ὅϑεν καὶ χερμά- 
1118διον, οὗ ἔστι μάσασϑαι τῇ χειρί. "Ev τούτοις δὲ ( Vers. 558.) χεῖται xoi τὸ ἑλλκῆσαι ἐπὶ κυνῶν ἀπὸ 

ῥήματος περισπωμένου τοῦ ἑλκῶ. λέγει γάρ" “Ἀχιλῆος ἀγαυοῦ πιστὸν ἑταῖρον κύνες ἑλχύσωσιν" οὗ 

παρατατικὸς πρὸ ὀλίγων τὸ εἵλκεον. Ὅρα δὲ ὡς κανταῦϑα οἷα ἔχ τινος μικροτέρου xoi μαλϑακοῦ ὡς 10 
μὲτ ̓ ὀλίγα φανεῖται ποιήσας Ὅμηρος τὴν μυϑικὴν ᾿᾿ϑηνᾶν ἀρξαμένην τοῦ εἰς μάχην ἐρεϑισμοῦ, ὅμως 

οὐκ ἐπιχρύπτει τοιοῦτον εἰναι τὸν Μενέλαον, ὃς χράτος αὐτῷ ἐϑέλεν δοϑῆναι ἀτραυμάτισεον καὶ ὡς 1159 

εἰπεῖν ἔξω βελῶν καὶ ἀναιμωτὶ y λέγων καὶ ὡς πρώτῳ αὐτῷ 3 "Aca ὁμιλεῖ , ἐπεὶ ῥά οἱ ἐγγύϑεν ἦεν, 

ἤγουν οὐκ ἐπιλεξαμένη αὐτὸν, εἰ καὶ ἰφϑιμός, φησιν, ἣν; ἀλλ᾽ ὡς ix παρόδου ἐπιτυχοῦσα αὐτῷ. 
(Vers. 561.) Σημείωσαι δὲ xoi ὕτι κεῖται xol ὧδε τὸ ἄττα προσφώνησις πτώσεως κχλητιχῆς ἀπὸ 

γεωτέροὺ τοῦ Μενελάου πρὸς γέροντα τὸν φαινόμενον διὰ τῆς ᾿ϑηνᾶς Φοίνικα. φησὶ γάρ Φοῖνιξ 
ἄττα γεραιὲ παλαιγενές. εἰ δὲ καὶ ἀλλαχοῦ περὶ τῆς τοιαύτης δεδήλωται λέξεως, ὅμως οὐκ ἀνένδεκτόν 
ἐστιν ἐνταῦϑα δηλῶσαι ὅτε ὃ γραμματικὸς ᾿Αριστοφάνης γράψας ὡς εἰσὶ προσφωνήθεις διάφοροι 

10 παιγνιωδέστεραί τινὲς καὶ ὑποκορισταὶ, ἐπάγει, οἷον ἄἅππα, πάππα, μάμμα, "μάμμη, μαμμαία, 
τέττα, ἄττα. οὕτω δέ, φησι, καὶ πατέρας μὲν διαῤῥήδην τοὺς πρεσβυτέρους καλοῦσι, κἂν ὦσιν ἀλλό- 20 
τρίοι, μητέρας δὲ τὰς πρε ἐσβυτέρας, τὴν ἡλικίαν εἰχαζοντες, τὰς δὲ ἔτι πρεσβυκέρας μαίας καὶ τήϑας. 

οὕτω καὶ τὲς ταῖς ὠδινούσαις παρεστώσας πρὸς ϑεραπείαν μαίας καλοῦσιν, εἰ καὶ γεώτεραι εἶεν καὶ 

μὴ πρεσβύτιδες καὶ διὰ τοῦτο πολύπειροι. ἐξ ἐναντίου δέ, φησιν, οἱ πρεσβύτεροι τοὺς νεωτέρους παῖ- 

δας καὶ τέκνα καλοῦσι. καὶ Ὅμηρος δέ, φησι, τοιαύταις προσφωνήσεσιν ἀποϑεραπεύων τὴν ἡλικίαν 
μαῖαν τὴν πρεσβύτιν λέγει καὶ τὸν πρεσβύτην πατέρα. Τὸ δὲ εὐθὺς ἐποαγόμενον. εἰ γὰρ Ovi δοίη 

κάρτος ἐμοὶ καὶ ἑξῆς ὡς ἀνωτέρω κεῖται, περιττῶς ἔχειν ἐγκείμενον δοκεῖ τὸν γὰρ σύνδεσμον, οὕτως 
ἀρέσαν τῷ ποιητῇ σχηματίσαι. καὶ σημείωσαι τοῦτο. εἰ δὲ καὶ εἶχεν ἄλλως εἰπεῖν, οἷον, εἴ περ Adv 

δοίη κάρτος, ἀλλὰ δέον αὐτὸς ἔκρινεν οὕτω φράσαι καὶ νῦν διὰ προηγησαμένην ἔλλειψιν. ϑέλων γὰρ 
εἰπεῖν ὁ Μενέλαος ὅτι, ὦ » Φοῖνιξ, δέδια μόνος ἐπαμῦναι τῷ Πατρόκλῳ οἷα μὴ τοσοῦτον σϑένος ἔχων, 

εἰ γὰρ ̓ 4ϑηνη δοίη κράτος, τότε ἂν ἐϑέλοιμι ἀμῦναι, ὃ δὲ τὸ μὲν δύσφημον ἐσίγησεν, ἤρξατο δὲ ἀπὸ 30 

Ὡοτοῦ ἐφεξῆς. τοιαῦτα δὲ σχήματα καὶ ἀλλαχοῦ ἔστιν εὑρεῖν. (Vers. 565.) Ὅτι "τὸ, aAX “Εχτωρ 
πυρὸς αἰνὸν ἔχει μένος, ταὐτόν ἐστι τῷ, ὡς δέιιας πυρὸς μάχεται. διὸ καὶ ἐφερμηνεύων φησίν" οὐδ᾽ 
ἀπολήγει χαλκῷ δηιόων, ἀλλ ἔστιν οἷον ἀκάματον mio καὶ ἄσβεστον. ἑτέρωϑι δὲ τὸν αὐτὸν φλογὶ 
ἴκελον ἔφη. ἴσως δὲ καὶ ἐπὶ Διομήδους καὶ ᾿Αχιλλέως οὕτω πως βουλόμενος εἰπεῖν τὴν μὲν τοιαύτην 
συντοὰλίαν παρῆκε. σεμνότερον δὲ ἐχεῖ καὶ τερατωδέστερον τὴν ἀνδρίαν ἔφρασε, φλογώσας. οἷον ἐκεί- 
γους καὶ τὸ καρδιακὸν πῦρ ἐχφυσήσας τῷ λόγῳ καὶ ἀναῤῥιπίσας εἰς ἀερίαν φαντασίαν φλογός. 
( Vers. 567. λ᾿ Ὅτι ἐνδεικνύμενος ὃ ποιητὴς ἐπαγαγὸν εἶναι τὴν τιμὴν ποιεῖ τὴν .1ϑηνᾶν γηϑήσασαν, 

ὅττι ῥά οἱ πάμπρωτα ϑεῶν ἢ ἠρήσατο πάντων Μενέλαος. διὸ καὶ ἀμείβεται αὐτὸν, ὡς δηλοῖ ὃ ποιητὴς, 

ὅ0 φράσας οὕτως" ἐν δὲ βίην * ὥμοισι καὶ γούνασιν ἔϑηκε, καί οἱ μυίης ϑάρσος ἐνὶ στήϑεσσιν ἐνῆχεν, 
ἢ ἔϑηχεν, ἥτε καὶ ἐργομένη μάλα ον χροὸς ἀνδρομέοιο 1 ἰσχανάᾳ δαχέειν, λαρὸν δέ οἱ αἷμα ἀνθρώπου. 4ο 

( Vers. 570.) Καὶ ὅρα ὅτι οὐ μυίας ἀλχὴν ἐντεϑῆναι εἰπὲ τῷ Μενελάῳ, τοῦτο γὰρ γελοιότατον διὰ 

τὸ ἄγαν ταπεινὸν, ἀλλὰ ϑάρσος. διὸ χαὶ δὶς αὐτὸ παρεσημήνατο, ἔν τὲ τῷ, μυίης ϑάρσος , καὶ ἐν 
τῇ ἀποδόσει τῆς παραβολῆς, εἰπών" vtoÍov «quy ϑάρσους πλῆσε φρένας, ϑμημμελαίναρι τὰς xai πρὰ 

40 ὀλίγου ῥηϑείσας, ἐπαυξήσασα δηλαδὴ καὶ τὸ μένος, ὡς ἐδήλωσε τὸ, ἐν δὲ βίην ἔϑηκε, "δι᾿ ἧς πιϑα- 

γῶς βίαιον ἔϑετο τὸν πρὶν, μὴ τοιοῦτον. ἄλλως γὰρ ἀχρεῖον τὸ ϑάρσος χωρὶς μένεος. διὸ καὶ τῷ 4ιο- 
μήδει ϑά ἄρσος ὁμοῦ καὶ μένος ἡ αὐτὴ AO và ἐν τῇ ὃ ῥὁαψφῳδιῳ ἐνέϑετο. (ϑτβ. 569.) Ὅρα δὲ xai 0711160 
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OOV καὶ γονάτων μνησϑεὶς τῶν ἄχρων ὡς ἐναργεστάτων παρῆκε τὰ μέσα, ὡς καὶ πρὸ ὀλίγου ἐν 
TQ, κνὴμαί τε γοῦνά τε χαὶ ἑξῆς, καϑὰ ἐχεῖ ἐδηλωϑη. ( Vers. 572.) Τὸ δὲ, ἰσχανάᾳ δακέειν, ἀντὲ 

τοῦ ἐπιϑυμεῖ, ἀντίσχεται, ἀντέχεται. ποιηταῖς δὲ Νοϊπουρᾶ; ἡ λέξις, οὕτω σχευωρουμένη ἔχω ἴσχω 
ἰσχαίνω, οὗ μέλλων ἰσχανῶ, οὗ ἀναχϑέντος εἰς ἐνεστῶτα συ" ζυγίας δευτέρας τῶν περισπωμένων τὸ 50 
ἰσχανᾶν γίνεται. ὅτι δὲ κατὰ ἀναλογίαν φύσει πάντων ζῴων ἡ μυῖα ϑρασύτατον, οὐδεὶς ἀγνοεῖ. Ὅρα 
δὲ xai τὸ λαρὸν ὅτι ἐχτείνεν τὴν παραλήγουσαν. (Vers. 575.) Ὅτι Ποδὴν τινὰ ἱστορεῖ φίλον τῷ 
"Exrogu, παρεντιϑεὶς ὡς ἔϑος ἱστορίαν τινὰ πρὸς ϑεραπείαν τῆς ἀφηγηματικῆς ὑπτιότητος. χαὶ φησὶν 
ἀρχόμενος συνήϑως τοῦ διηγήματος ἀπὸ ῥήματος ὑπαρχτικοῦ, ποιητικοῦ μέντοι, ἔσκε δ᾽ &vi Τρώεσσι 
Ποὸδῆς υἱὸς ᾿Ηετίωνός τινος ὁμωνύμου τῷ πενϑερῷ τοῦ Ἕκτορος, ἀφνειός τ᾿ ἀγαϑὸς τε, μάλιστα δέ μιν 

10 τίεν “ἔχτωρ δήμου, rro. τῶν ἄλλων δημοτῶν, ἐπεί οἱ ἑταῖρος ἔην φίλος εἰλαπιναστὴς.. 0 ἐστι σύνδει- 

πνος καὶ, ὡς οἱ παλαιοί φασι, παράσιτος. καὶ ὅρα φιλίαν ταύτην ἐξ εἰλαπίνης καὶ ὁμιλίας συμποτι- 
xijg, ἐξ ἧς ἔοικε δεδόσϑαι ἀρχὴν τοῖς ἐκ τοῦ πίνειν ἐτυμολογοῦσι τὸν qi*Aov. Ὅρα δὲ καὶ ὅτι οὐχ᾽ 60 
ἁπλῶς ἐφίλει ὡς εἰλαπιναστὴν τὸν ΠῸοὸδὴν ὁ “ἔχτωρ, ἀλλὰ xai ὡς ἀγαϑὸν, ἤδη δὲ πρὸ αὐτοῦ καὶ ὡς 

ἀφνειόν. πῶς γὰρ ἂν εἴη ἄλλως πένης, ἑταῖρος φίλος μεγιστᾶνι ἀνδρὶ, μὴ ἔχων καὶ δώροις ὠνεῖσϑαε 
τὸν φίλον; προϊὼν δὲ καὶ πιστὸν ἑταῖρον λέγει τὸν ΠΠ]Ποδῆν. Τὸ δὲ Ποδῆς συνήρηται ἐκ τοῦ Ποδέας 
ΠΙοδῆς ὡς Κισσέας Κισσῆς, ᾿ Ερμέας ' Βρμῆς κατὰ ᾿Αρίσταρχον. Τὸ δὲ τίεν οὐκ ἐχτείνει τὴν ἄρχουσαν 
κατὰ τὴν ἐξ αὐτοῦ γινομένην τιμὴν, ἀλλὰ δευτέραν ἀποτελεῖ μετρικοῦ δαχτύλου, ὡς ἂν τις εἴποι σκυ- 
τάλην, καϑὰ δηλοῖ τὸ, μάλιστα δέ μιν τίεν “ἔχτωρ. (Vers. 577.) Δῆμος δὲ ὁ δημότης καὶ "πρὸ 119 
τούτων, ὡς δηλοῖ τὸ, ὃν δ᾽ ἂν δήμου ἀνδρα ἴδοι, καὶ, οὐκ ἔοιχε δῆμον ἐόντα παρὲξ ἀγορεύειν. Περὶ 

20 δὲ εἰλαπίνης ἐῤῥέϑη £v τοῖς εἰς τὴν Οδύσσειαν. ( Vers. 583.) “Ιστορεῖ δὲ 0 ποιητὴς ἐφεξῆς αὐτίκα ἐν 
ὀλιγίστῳ καί τινα Φαίνοπα, ὅς, φησι, τῷ " Exrogu ἁπάντων ξείνων φίλτατος ἔσκεν ᾿Αβυδόϑε οἰκία 
ψαίων, διδάσκων διαφορὰν φιλίας τῷ τέως τὴν ἀπὸ εἰλαπίνης καὶ τὴν ἀπὸ ξενίας. (Vers. 578.) Ση- 
μείωσαι δὲ καὶ ὅτι τὸν ῥηθέντα εἰλαπιναστὴν χατὰ ζωστῆρος βαλὼν ἀνεῖλε Μενέλαος, γενομένης τῆς 

βολῆς περί που τὰ κατὰ τὴν γαστέρα οἰχείως τῷ εἰλαπινάζοντι xol οὕτω γαστριζομένῳ, χαϑὰ καὶ 
ἄλλαι παρασημειοῦνται πληγαὶ ἀναλόγως τοῖς ἁμαρτάνουσιν. ἐνταῦϑα δὲ παραϑετέον καὶ παλαιοῦ 

τινὸς τὸ, Μενέλεως Σπαρτιάτης ἄνϑρωπος. αὐτάρχειαν ἐζηλωχὼς , παράσιτον τιτρώσχει τὸν Ποδῆὴν. 

ταὐτὸν γὰρ εἰλαπιναστὴν εἰπεῖν καὶ παράσιτον. ὡς πὲρ καὶ ἐπίσιτον. εἰ δὲ ὃ παράσιτος ἄδοξόν ἐστι, 

χαϑὸ καὶ μισούμενον ἐν τοῖς ὕστερον, ἀλλὰ παρὰ τοῖς ἀρχαίοις εὑρίσκεταί, φασιν, ἱερόν τε χρῆμα 
καὶ τῷ συνϑοίνῳ παρόμοιον. λέγεται οὖν καὶ ὅτι ἐν τῷ ἀνακείῳ ἐπὶ στήλης γέγραπται ὡς τὰ δύο 

So μέκρη τοῖν βοοῖν τὸ μὲν ἕτερον τῷ ἱερεῖ, τὸ δὲ τοῖς παρασίτοις. ἦν δὲ ᾿δνακεῖον ἱερὸν ἀνακῶν Διοσχού- 10 
Qo, περὶ ὧν προδεδήλωται. φέρεται δὲ περὶ εἰλαπιναστοῦ παρὰ τοῖς παλαιοῖς καὶ ταῦτα. εἰλαπίνη 
ϑυσία καὶ παρασκευὴ λαμπροτέρα τις" καὶ εἰλαπινασταὶ οἱ ταύτης μετέχοντες. ἔρανος δέ ἐστιν ἡ ἀπὸ 

συμβολῶν συναγωγή. ἐχαλεῖτο δὲ αὐτὸς χαὶ ϑίασος, καὶ οἱ συνιόντες ἐρανισταὶ καὶ ϑιασίται 1) ϑιασῶ- 
ται. οἱ δὲ ποιηταὶ πολλάχις καὶ τὸν τῷ Διονύσῳ ἑπόμενον ὄχλον ϑίασον ἐκάλουν, ὃς δὴ ϑίασος ἢ 

ange τὸ ϑεῖον γίνεται ἀποβολῇ συνήϑει. TOU € ὡς ἐνθεάζων ἡ ἢ παρὰ τὸν σιὸν ἤτοι ϑεὸν, ἐξ οὗ xal 

ὃ “Σίσυφος, καϑὰ προδιείληπται. ϑεοῖς γὰρ ὠργίαξον; ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν σιοῖς, οἱ ϑιασῶται, ὡς εἶναι 

τὸν ϑίασον οἱονεὶ σίασον τροπῇ ἡμιφώνου τοῦ 6 εἰς τὸ ἄφωνον ὥ;, καϑὰ δηλοῦται xai ἑτέρωϑι. 

(Vers, 586.) Ὅτι ἐρεϑισμὸς χατὰ σμιχροῦ τινὸς μέγα βλάψαντος τὸ, ὦ δεῖνα, τίς ἂν σε ἔτι ἄλλος 

| 'ταρβήσειεν, οἷον δὴ τὸν δεῖνα ὑπέτρεσας, ὃς τὸ πάρος πὲρ μαλϑακὸς αἰχμητὴς. γῦν δ᾽ οἴχεται οἷος 

&o τόδε τι ποιήσας; ᾿“πόλλων δὲ ξήλῳ τῆς πρὸ βραχέων ῥηϑείσης ᾿ϑηνᾶς ταῦτα φησὶ πρὸς "Exroga δια- 
βάλλων. τὸν Μενέλαον, ὡς ἂν ὃ Πριαμίδης διὰ τὴν ἐπὶ τῷ Ποδῇ λύπην ὀτρυνϑῇ κατ᾽ αὐτοῦ. καὶ 

οὕτω "μὲν ὁ ̓Απόλλων ἐρεϑιστικὸς καὶ ἀνυστιχὸς δέ. Ὅμηρος μέντοι τὸν MevéAaor ἀρηίφιλον 010€ καὶ 20 

ἴφϑιμον, εἰ χαὶ ὃ. Ay góc VAnóAÀcv μαλϑακὸν αὐτὸν σκώπτει πολεμιστὴν ; μεταλαβὼν τὸ τοῦ ἥρωος 

πρᾷον PTT ἐνηὲς εἰς μαλακότητα. δῆλον δ᾽ ὅτι πλεονασμὸν ἔχει τοῦ D ὁ μαλϑακὸς, ὃ δὴ σὺν ἄλλοις 
γίνεται. καὶ ἐν τῷ τριχϑὰ χαὶ τετραχϑά. (Vers. 593.) Ὅτι xoi νῦν Ζεὺς ἕλετ᾽ αἰγίδα ϑυσανόεσσαν 

μαρμαρέην.. εἶτα εὐθὺς Ὅμηρος ἀφορμὰς διδοὺς ἀλληγορεῖν, ἵνα φανερῶς νοοῖτο ἡ τοιαύτη αἰγὶς εἰς 
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τὰ χατὰ τὸν ἀέρα πάϑη. καὶ τὰς περὶ αὐτὸν αἰγίδας, ὧν εἶδος καὶ αἱ ect τοῖς μετεωρολόγοις αἶγες, 

30 φησίν" "ouv δὲ κατὰ νεφέεσσι χάλυψεν" ἀστράψας δὲ μάλα μεγάλ ἔκχτυπε' ( Vers. 595.) τὴν 

δ᾽ ἐτίναξεν, ἤγουν τὴν αἰγίδα, νίχην δὲ Τρώεσσι δίδου, ἐφόβησε δ᾽ ᾿Ζ“χαιούς" 0 δὴ παρακολούϑημα! 161 

ἐστι τῆς κατ᾽ αὐτὸν νίκης. Καὶ σημείωσαι ὅτι σαφεστάτην ἀλληγορίαν ἐνταῦϑα τῆς αἰγίδος χορηγεῖ, 

μονονουχὶ λέγων 4g αἰγίδα εἶναι τὰ νέφη καὶ τὸ τῆς ἀστραπῆς σέλας καὶ τὸν μάλα μέγαν κτύπον τῆς 

θροντῆς; δι᾿ ὧν οἶδεν ὁ ἀὴρ καταιγίζων ἐκϑροεῖν, ὡς καὶ ἐν τῇ ῃ ῥαψῳδίᾳ φαίνεται ἀριδήλως, ἔνϑα 

σμερδαλέα κτυποῦντος Διὸς χλωρὸν δέος 1 ἥρει τοὺς ̓ “ΙΪχαιούς. (Vers. 594.) Σημείωσαιν δὲ ὡς νῦν μὲν 

4o μαρμαρέην ἔφη τὴν τοιαύτην αἰγίλδα διὰ τὴν μαρμαρυγὴν τῆς ἀστραπῆς, ἀλλαχοῦ δὲ ἐρεμνὴν 

αἰγχιδὰα ἐπισείεσϑαι λέγει διὰ τὸ ἐκ συννεφείας ἔρεβος. xoi οὐ χαινὸν τὴν αὐτὴν xci μαρμαίρειν καὶ 
ἐρεμνὴν εἶναι, εἰ καὶ τὸ πῦρ ἄμφω δοκεῖ ποτὲ πάσχειν, τὸ μὲν διὰ τὴν φλόγα, τὸ δὲ διὰ τὸν καπνόν: τὸ 
(Vers. 595.) Τὸ δὲ ἐτίναξε, καϑὰ καὶ τὸ ἐρεμνὴν αἰγίδα ἐπισείει, συμβάλλονται τῷ μύϑῳ εἰς τὸ μὴ 
πληχτικὸν ὕπλον εἶναι τὴν αἰγίδα, ἀλλ ἢ μόνον φοβητιχὸν ἐν τῷ τινάσσεσϑαι κατά τινων, ταὐτὸν 
δ᾽ εἰπεῖν, ἐπισείεσϑαι. (Vers. 597.) Ὅτι πρῶτος ἐνταῦϑα ὃ Βοιώτιος Πηνέλεως ἦρχε φόβοιο, 

50 ἤγουν φυγῆς" βλῆτο γὰρ ὦμον δουρὶ πρόσω τετραμμένος αἰεὶ ἄκρον ἐπιλίγδην, γράψε δέ οἱ 
ὀστέον ἄχρις αἰχμὴ Πουλυδάμαντος" ὃ γάρ δ᾽ ἔβαλεν, ἤγουν οὗτος γὰρ δὴ ἔπληξε σχεδὸν ἐλϑών. 
( Vers. 600.) Καὶ ὅρα τὸ ἐπιλίγδην ἀντὶ τοῦ ξεστικῶς καὶ ἐπιπολῆς. xol ἔοικεν ἀπὸ τοῦ λίζειν evoua- 
τοπεποιημένου ῥήματος παρῆχϑαι, ἀφ᾽ οὗ καὶ λίστρον τὸ ξύστρον ἐν ᾿Οδυσσείᾳ,, καὶ παρὰ τῇ χυδαίᾳ 
δὲ ὁμιλίᾳ τὸ ἐκλιστρᾶν. σεσίγηται δὲ τὸ λίζω, καϑὰ xal ἄλλοι τοιοῦτοι ἐνεστῶτες. καὶ γοῦν οὐδὲ τοῦ 

60 ἔχλαγξαν ἔστιν εὑρεῖν ἐνεστῶτα κλάγγω. οὐδὲ τοῦ λίγξε βιὸς τὸ λίγλγω, οὐδὲ μὴν τὸ κρίζω τοῦ κρίχε 
ζυγὸς 3j χρίγεν, ὃ πρὸ ὀλίγου γέγραπται. εἰ γάρ τις ἀχριβολογεῖται περὶ τὰς τοιαύτας κινήσεις, 20 
ἀχρειοῖ, φασὶ, τὸ ἐναργὲς τῆς τῶν ὀνοματοποιῶν ἐμφάσεως. Τὸ δὲ γράψεν ὠνοματοπεποίηται μὲν 
καὶ αὐτὸ, ἀνάπαλιν δὲ ἔχει πρὸς τὸ ἐπελίγδην. τοῦτο μὲν γὰρ λεῖον ἦχον προφαίνει, ὡς καὶ τὸ 
κλάγξε xal τὸ λίγξε καὶ ὅσα τὸ X ἔχουσιν, ἐν οἷς καὶ τὸ κλώξειν xci τὸ γλάφειν" τὸ μέντοι γράψεν; 

0 πὲρ εὐθὺς ἐπῆχται, τραχυφωνίαν ἔχει, καϑὰ τὸ ῥῆξε καὶ τὸ χρώζειν χαὶ τὰ τοιαῦτα. καὶ χαινὸν 
1120" οὐδὲν ἄμφω ivi πρόγματι ἄλλως μέντοι καὶ ἄλλως προσαρμόσαι. πρὸ μὲν γὰρ τοῦ ἐμπελάσαι εἰς 

ὀστοῦν τὸ δόρυ ἐπιλίγδην ἣν 7 βολὴ, ὡς δὲ τῷ ὀστῷ ἐνέχρεμψε, τότε γράψε λέγεται. χαὶ οὕτω μὲν 
ταῦτα. (Vers. 597.) Tó δὲ, ἤρχε φόβοιο, ἀστείως ἔχει. δέον γὰρ ἄρχειν μάχης πρῶτον ἑστῶτα, ὁ δὲ 
qo, βου ἦρχε. καὶ τοῦτο μὲν ἀγεννὲς, σεμνὸν δὲ αὐτοῦ, ὅτι οὐ κατὰ νῶτα βέβληται, ἀλλ ὡς εἰκὸς ἐχ 
τῶν ἐμπροσϑεν οἷα μηδὲ δείξας νῶτα, φεύγων δὲ ἄλλως ἐν τῷ μάχεσϑαι μὲν, χωρεῖν δὲ ἀνὰ πόδας, 

ὡς δηλοῖ τὸ, πρόσω τετραμμένος αἰεὶ, ὃ στάσιμον μαχητὴν δηλοῖ. νοις 598. ) Ὅρα δὲ καὶ τὸ, 30 

βλῆτο ὦμον, ἐοιχὸς ῥηϑῆναι γενικώτερον ἀντὶ τοῦ ἐπλήγη. “προϊὼν οὖν φησὶ; ἔβαλε σχεδὸν ἐλϑὼν, 

0 πὲρ οὐ πάνυ σύνηϑες, πόῤῥωἹθεν γὰρ αἱ βολαί. καὶ ξοιχε τὸ, ἔβαλε σχεδὸν ἐλϑὼν, ὅμοιον εἶναι τῷ 

εὐϑὺς ἐφεξῆς" «Ἴἠιτον ἡ Ἔχτωρ σχεδὸν οὕτασε χεῖρα ἐπὶ καρπῷ τῷ προδεδηλωμένῳ, ἔνϑα χεὶρ λέγεται 
τὸ μετὰ βραχίονα καὶ πῆχυν, ὡς xal ποὺς τὸ pere μηρὸν καὶ χνήμην. νον 599. ) Περὶ δὲ τοῦ ye 

δὸν βάλλειν χαὶ πρὸ ὀλίγου γέγραπται, ὥς περ καὶ περὶ τοῦ ὀστέον ἄχρις, ὃ δηλοῖ τὸ διόλου ἢ τὸ ἄχρι 
10 χαὶ εἰς ὀστοῦν, ὡς "μηδ᾽ εἰσδύντος ἐνδοτέρω τοῦ δόρατος. ἀναμνηστέον δὲ τῆς τοῦ ποιητοῦ φιλίας 

περὶ τὸν Q« σύνδεσμον χἀνταῦϑα ἐν τῷ, ὃ γὰρ 0 ̓ἔβαλεν. εἴλετο γὰρ καὶ νῦν τραχυφῶωνῆσαι δι᾿ αὐτοῦ 
πρὸς ὄγκον, παραιτησάμενος τὸ λεῖον τῆς φωνῆς ec εὐτελέστερον. -— 602.) "Orc ᾿4λεκτουὼν | 
χύριον κεῖται ἐνταῦϑα οὐ φυλάσσον τὸ ὦ ἐν τῇ γενιχῇ ὡς ὁ ̓ Ηλεκτρύων. τὸ δὲ τοῦ ζῴου € ὄνομα, φασὶν 102. 
οἱ παλαιοὶ, οὐδέπω ἐπὶ Ὁμήρου ἐγνῶσϑαι, οὗ περ ἐπίϑετον ὃ ὀρϑροβόας mapa roig ὕστέῤον. lo 
(Vers: 607.) Ὅτι ὄχλου μιμούμενος ἦϑος ' Ὅμηρος, οἱ καινὸν τι συμβὰν ἰδόντες καὶ μάλιστα: ὑπὲρ | 

ἑαυτῶν μέγα χεχράγασι, φησὶν ὡς ᾿Ιδομενεὺς ἡ Ἔχτορα βεβλήκει ϑώρηκα κατὰ στῆϑος παρὰ μαζὸν, ἐν | 
καυλῷ δὲ ὁ ἄγῃ δολιχὸν δόρυ, τοὶ δ᾽ ἐβόησαν Τρῶες; καὶ ἄλλως μὲν ὡς ἐπὶ χαινοπραγίᾳ τύχης» μᾶ- | 

λιστα δὲ, ὕτι εὐτυχῶς τοῦτο συνέβη τῷ σφῶν ἀοχηγῷ. τίς δὲ 0 τοῦ δόρατος, καυλὸς: προξγγῶταϊ. | 
τὸ δὲ ἐάγη δύναται xol δισυλλάβως ἐνταῦϑα γραφῆναι, ὡς xcl ἀλλαχοῦ. διφορῥεῖτει γάρ καὶ ἔστι | 
ποιητικὸν μὲν ̓ Ιωνιχῶς τὸ ἄγη, ᾿“ττιχὸν δὲ τὸ ἐάγη. (Vers, 610:} Ὅτι διήγημά τι ἐνταῦϑα ἐχτίϑεταὶ | 
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0 ποιητὴς ἀσαφὲς πλέον τοῦ εἰχότος χαὶ πάνυ συγχεχυμένον, ὡς ἐξ ἀναστροφῆς λεχϑὲν xol μὴ κατὰ 
φύσιν τεϑέν. ἀρξάμενος γὰρ ἀπὸ αἰτιατιχῆς κυρίου ὀνόματος, καὶ μελταχλίνας αὐτὸ εἰς ἀντωνυμικὴν 20 
εὐϑεῖαν, εἶτα πολλὰ ἐπεμβαλὼν καὶ τὴν φράσιν ταράξας, ἐπαναλαμβάνει δι᾿ αἰτιατικῆς ἀντωνυμίας 
ἀκολούϑως τῇ ἀρχῇ τὴν ἀπόδοσιν, τῇ συγχύσει τῶν φραζομένων πραγμάτων τὲ καὶ προσώπων συσχη- 
ματίσας καὶ τὴν τοῦ λόγου προφοράν. ἔστι δὲ ἡ μὲν Ὁμηρικὴ φράσις αὕτη" αὐτὰρ ὃ, τουτέστιν 
ὁ Ἵἔχτωρ, Μηριόναο ὁπάονά τε ἡνίοχόν ve Κοίρανον, 0g ῥ᾽ ἐκ «Τύκτου ἐϊκτιμένης ἕπετ᾽ αὐτῷ, πεζὸς 
γὰρ τὰ πρῶτα λιπὼν νέας ἀμφιελίσσας ἤλυϑε, καί χε Τρωσὶ μέγα χράτος ἐγγυάλιξεν, ὃ Μηριόνης 
δηλαδὴ ἄρτι, εἰ μὴ Κοίρανος «xo ποδώχεας ἤλασεν ἵππους. xoi τῷ μὲν φάος ἦλϑεν ὃ Κοίρανος, 

ἤγουν τῷ Μηριόνῃ, ἄμυνε δὲ νηλεὲς wueQ* αὐτὸς δ᾽ ὥλεσε ϑυμὸν ὑφ᾽ “Εχτορος ἀνδροφόνοιο, τὸν 
10 βαλ ὑπὸ γναϑμοῖο καὶ ἑξῆς. xoi τοιοῦτον μὲν τὸ τοῦ “Ομήρου. ἄλλως δὲ σαφῶς εἰπεῖν, λέγει ὅτι 

ὁ ἽΒ.τωρ τὸν τοῦ Mugióvov ἡνίοχον Κοίρανον, ὃς πεζὸς ἐκ Αὐχτου εἰς Τροίαν ἦλθεν ἀποβάς mov 
τῶν νηῶν. καὶ εἰ μὴ τοὺς ἵππους ἄρτι παρέστησεν, ἀπώλετο ἂν ὁ Μηριόνης. viv δὲ αὐτοὺς παρασχὼν, 
ἐχεῖνον μὲν περιεσώσατο, αὐτὸς δὲ ἔπεσε. τὸν τοιοῦτον οὖν Κοίρανον ὁ “χτωρ ἔβαλε. Καὶ ὅρα ὅτι τὸ 

πᾶν τῆς ἀσαιείας ἐνταῦϑα καὶ τῆς συγχύσεως ἡ τοῦ δῆ]ηριόνου ἐπεμβολὴ ἐποίησεν, οἷα "μετὰ τὸ ἤλυ- So 
ϑὲν ix “ύχτου 0 Κοίρανος, ἀπενεχϑέντος ἀνελπίστως τοῦ, ἐγγυάλιξεν ἂν Τρωσὶ χράτος ὃ Μηριόνης, 

ὅ πὲρ ὅλον ἀμέτοχον ἐνταῦϑα ἢν. ( Vers. 611.) Ὅρα δὲ τὸ Κοίρανος εἰς κύριον μετενεχϑὲν, καϑὰ καὶ 
τὸ Βασιλεὺς, ἤδη δὲ καὶ τὸ ἄναξ, ὥς που δεδήλωται. (Vers. 615.) ““2ύκτος δὲ πόλις Κρητική. 
Φάος δὲ καὶ νῦν τὴν ξωὴν λέγει. διὸ καὶ ἑρμηνεύων ἐπάγει" ἄμυνε δὲ νηλεὲς ἦμαρ , χαὶ, αὐτὸς 
δ᾽ ὠλεσε ϑυμόν" & περ ἀντίχειται τῷ ἐλϑεῖν τινὶ φῶς. ( Vers. 617.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὴν τοῦ ῥηϑέντος 

20 Κοιράνου πληγὴν οὕτω φράζει ὁ ποιητής" τὸν βαλ ὑπὸ γναϑμοῖο καὶ οὔατος, ix δ᾽ ἂρ ὀδόντας ὦσε 

δόρυ πρυμνὸν, διὰ δὲ γλῶτταν τάμε μέσσην. (Vers. 618.) 4ópv δὲ πρυμνὸν τὴν αἰχμὴν λέγει, του- 
τέστι τὸ τοῖς ὑδοῦσιν ἐνσχήψαν μέρος τοῦ δόρατος τὸ μετὰ τὸν χαυλόν, (Vers. 619. ) Ὅτι ἐν τῷ 
ἡνία χεῦεν ἔραξε, τὰ δὲ Μηριόνης ἔλαβε χείρεσσι φίλῃσι κύψας ἐκ πεδίου, φαίνεται οὐχ ̓ ἁπλῶς δεσμοὺς 
ἑνωτιχοὺς ἵππων εἰναι τὰ ἡνία, χκαϑά τισιν ἔδοξεν, ἀλλὰ τὰ αὐτὰ καὶ χαλινοὺς, εἴ γε καταπίπτουσιν 

ἀπολυϑέντα καὶ αὖϑις ἀναλαμβάνονται. Τὸ δὲ χεῦεν ἁπαλότητα δηλοῖ καὶ Uy οότητα τῶν ἡνίων, δι᾽ 
ἣν οὐκ ἂν ἀπεικότως λέγοιντο σιγαλόεντα. ἡχητικὰ γὰρ τὰ ξηρὰ, οὐ μὴν τὰ ἁπαλά. (Vers. 620.) 

Τοῦ δὲ χείρεσσι φίλῃσιν ἡ φράσις συνήϑης" πολλαχοῦ γὰρ καὶ diga! gi*Àac φησί. Gers: 623.2 

Ὅτι ov μόνον μαστίξω κοινῶς, ἀλλὰ καὶ μαστίω ποιητιχῶς, ἐξ οὗ καὶ τὸ, μάστιε γῦν, ἤγουν μάστιξε, 
lug κέν, 0 ἐστιν ἕως ἂν, ϑοὰς ἐπὶ γῆας ἵχηαι. ἐκ δὲ τοῦ μαστίω μαστίσω χαὶ μάστιν ἔστιν εὑρεῖν 

So τὴν μάστιγα. τὸ δέ μαστίξειν xai ἱμάσσειν λέγεται, ὡς δηλοῖ ἐπαχϑὲν τὸ, ἵμασε καλλίτριχας Ἱ ἵππους. 

( Vers. 623. ) Ὅτι ὁ γνούς ποϑεν ἡ ῥοπὴν ὑπέρ τινος ἀντιϑέτου προσφυῶς εἴποι ἂν κατὰ τὸν Μηριόνην 
πρός τινα τὸ, γινώσκεις δὲ καὶ αὐτὸς ὅτι "οὐκέτι κάρτος τῶνδε. ὅμοιον δὲ καὶ τὸ, (Vers. 627.) οὐδ᾽ 50 

ἔλαϑεν ὅδε τις, ὅτε δὴ τῷ δεῖνι δίδου ἑτεραλκέα νίκην. ὡσαύτως καὶ ( Vers. 629. ) «“ἴαντος τὸ, 

11083ὦ πόποι, ἤδη μὲν ἂν καὶ ὃς μάλα νήπιός ἐστι, γνοίη ὅτι τοῖσδε ϑεὸς αὐτὸς ἢ πατὴρ αὐτὸς ἀρήγει. ᾿Εν 
τούτοις δὲ (Vers. 631.) καὶ σημεῖον ϑεομηνίας ὃ 0 Αἴας χρίνει τὸ τοὺς μὲν ̓ ἡχαιοὺς ἀστοχεῖν, ἀφιέντας, 
Τρῶας δ᾽ ἐπιτυγχάνειν. φησὶ γάρ᾽ τῶν μὲν πάντων βέλε᾽ ἅπτεται, ὅς τις ἀφίει ἢ κακὸς ἢ ἀγα- 
ϑὸς, ϑεὸς δ᾽ ἔμπης πάντα ἰϑύνει" ἡμῖν δ᾽ αὔτως πᾶσιν ἐτώσια πίπτει foede. τοῦτο δὲ καὶ εἰς λοιπὰς 

παρῳδηϑήσεται πράξεις, ἐν αἷς “παραδόξως ϑάτερον τῶν μερῶν εὐτυχεῖ κατὰ τοῦ ἑτέρου. Τὸ δὲ ἅπτε- 60 
ἄθρει 0 δύναμιν ἔ ἔχει τοῦ ἐπιτυγχάνειν χαὶ βάλλειν, τοῖς ᾿Αχαιοῖς προσχολλᾶται. οὐ γὰρ Τρώων ἅπτεται 

4o τὰ βέλη, ἀλλὰ τὰ Τρωιχὰ βέλη ἅπτεται τῶν ᾿Ζχαιῶν. ἔστι γοῦν ὁ τρόπος ἀμ "σιβολία. Τὸ δὲ 0o1::1121 

ἀφίει, πρὸς ἀχρίβειαν ἐῤῥέϑη. οὐ γὰρ, πάντων Τρώων ἐνεργὰ τὰ βέλη, μόνα δὲ τὰ τῶν ἀφιέντων. 

( Vers. 652. ) ̓Αχριβῶς δὲ εἴρηται χαὶ τὸ, ἢ κακὸς ἢ ἀγαϑὸς , ἤγουν ἢ ἄνανδρος ἢ ἀνδρεῖος. ξεγνίζει 

γὰρ οὐ τὸ τοὺς ἀγαϑοὺς εὐστοχεῖν, ἀλλ ὅτε καὶ οἱ κακοί. δοκεῖ δὲ ἐντεῦϑεν εἰλῆφϑαι καὶ τὸ, ἀγαϑὸς 
σχυτεὺς ὁ εὔτεχνος, καὶ ὅσα τοιαῦτα. οὕτω γὰρ xai στρατιώτης ἀγαϑὸς ὁ τῆς κατ᾽ αὐτὸν τέχνης εὖ 
ἔχων. ( Vers. 633. ) Τὸ δὲ αὔτως καὶ τὸ ἐτώσια ἐφερμηνεύουσιν ἄλληλα. TO δὲ, πίπτει ἔραζε, ava- 10 
παλιν ἔχδι πρὸς τὸ ἅπτεται. τὰ γὰρ ἁπτόμενα βέλη οὐ κάτω πίπτει, ἀλλὰ τοῖς βαλλομένοις ἐναπο- 
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| μετὰ δασείας, χαὶ πλεονασμῷ TOU V εὔαδεν Αἰολικῶς μετὰ ψιλῆς, ὡς τὸ ἕκηλος εὔκηλος, ὕρος οὖρος. 

Ὅτι τὸ εἰπεῖν καὶ αἰτιατιχῇ συντασσεται ὡς ἐν ἄλλοις, οὕτω καὶ ἐν τῷ, καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ «Αἴας εἰπε βοὴν 

ἀγαϑὸν Μενέλαον, ἤγουν προσεῖπε, προσεφώνησε, καὶ δοτιχῇ ἐν τῷ, ὄτρυνον rin Óctq povt 

εἰπεῖν, ὃ ἐστιν ἀπαγ) iet. ( Vers. 657. ) Ὅτι τὸν Μενέλαον ix τοῦ Πατρόχλου βραχὺ μεταστάντα 
λέοντι παραβ θάλλει. 0g ἀπὸ μεσαύλοιό, φηΐσιν, ἄπεισιν, ἐπεὶ ἄρκεν, ἤγουν ἐπειδὰν κάμῃσι, κύνας θο 

τ᾽ ἄνδρας τ᾽ ἐρεϑίξζων, οἵ τέ μιν οὐχ εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσϑαι παννύχιοι ἐγρήσσοντες. ὁ δὲ κρειῶν 
ἐρατίζων ἰϑύνει, ἢ μάλιστα ἰϑύει, ἀλλ᾽ οὔ τι πρήσσειν, ϑαμέες γὰρ ἄκοντες ἀντίοι ἢ ἀντίον ἀΐσσουσι 
ϑρασειάων "ἀπὸ χειρῶν καιόμεναί τε δεταὶ, 0 ἐστι λαμπάδες ἐκ δάδων, ἢ ἁπλῶς ξύλων, ὡς προγέ- 1122 
γραπται xai ἑξῆς. ταὐτολογεῖ γὰρ συνήϑως κἀνταῦϑα ὁ ποιητὴς οἷα σχεδιάζων. ὅτι δὲ πρὸς τὸ ἀκού- 

10 σιον τῆς ἀπελεύσεως εἴρηται ἡ παραβολὴ, δηλοῖ τὸ, ὡς ἀπὸ Πατρόκλοιο Μῆενέλαος ἤιε πόλλ ἀέχων, 
οἷα δεδιὼς περὶ Πατρόκλῳ. διὸ καὶ ἀπιὼν σκέψασϑαι ποῦ ποτ᾽ ἂν εἴη ἀντίλοχος, καϑὰ συνεβούλευσεν 
ὃ μέγας Αἴας, ἐπέτελλε Μίηριόνῃ ve καὶ Αἰάντεσσι τοιαῦτα νῦν τις ἐνηείης ΠΠατροῖΐχλῆος δειλοῖο uvy- 10 
σάσϑω, πᾶσι γὰρ ἐπίστατο μείλιχος εἶναι, ζωὸς ἐών. νῦν αὖ ϑάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει, ἡ κατὰ ϑάνατον 

1105δηλαδή. ( Vers. 671.) Καὶ ὅρα τὸ ἐπίστατο, δι᾽ οὗ ἐκ μαϑήσεως ὡς καὶ ἀλλαχοῦ τὰς ἀρετὰς ὁ ποιητὴς 
περιγίνεσθαι xoi ἐπιστήμας τινὰς εἶναι παραδίδωσιν. ᾿Ιστέον δὲ ὕτι ἐπελέξατο Αἴας τὸν Avriloyov 
ἄγγελον τῷ AH, οὐ μόνον ὡς ταχὺν, ἵνα ϑᾶσσον ἰὼν εἴπῃ τῷ ᾿Αἰχιλλεῖ ὅτι οἱ πολὺ φίλτατος, ὡς 
δεδήλωται, ὥλεϑ᾽ ἑταῖρος, ἀλλὰ καὶ ὡς ἑταῖρον ἐκείνῳ. ὃ γὰρ τοιοῦτος συμπαϑήνετο ἂν τῷ ̓ Αἰχιλλεῖ, 

καὶ πεν᾿ϑοῦντα παραμυϑήσεται. ( Vers. 658.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τοῦ, ἄνδρας ἐρεϑίζων, οὐκ ἔστι καιριω- 20 
τέραν λέξιν εἰπεῖν. δηλοῖ δὲ τὸ xivéiv εἰς ἔριν ϑυμικήν. (Vers. 659.) Τὸ δὲ ἐξελέσϑαι, 0 ἐστιν ἐπι- 

20 λέξασϑαι τὸ ἐν βουσὶ πῖαρ, λέοντος ἴδιον, ὡς πρὸ ὀλίγου μὲν ἐδηλώϑη ἐν τῷ. βοῶν ἥτις ἀρίστη, 

ἀλλαχοῦ δὲ ἐν τῷ, vm ἐκ μήλων αἱρεύμενοι. (Vers. 660.) 'Ev δὲ τῷ, ὁ δὲ κρειῶν ἐρατίζων, ἐπανα- 
ληπτικὸν τὸ ἄρϑρον ἐστὶν, ἵνα λέγῃ. ὃ λέων, ἐπειδὰν κάμῃ κύνας καὶ ἄνδρας ἐρεϑίζων κωλύοντας, 

αὐτὸς δὴ ποιεῖ τάδε. Τὸ δὲ, κρειῶν ἐρατίζων, περίφρασίς ἐστι τοῦ πεινῶν. (Vers. 661.) Τὸ δὲ ἐϑύνει 
δ'μώνυμος οὖσα λέξις πολλαχοῦ ἰϑύειν λέγεται δίχα τοῦ v. ( Vers, 670.) Ὁ δὲ ἐνηὴς ὁ αὐτὸς τῷ μει- $0 
λιχίῳ ἐστὶν, ὡς δηλοῖ ἐπαχϑὲν τὸ, πᾶσιν γὰρ ἐπίστατο μείλιχος εἶναι, ὃ μετὰ τῶν ἑξῆς oixrov χινεῖ 
ἐπὶ νεκρῷ. ( Vers. 671.) Ὅρα δὲ τὸ ἐπίστατο ἀχριβῶς φρασϑέν. τὸ γὰρ ἠπίστατο οὐκ ἀναλόγως ἔχει. 
χαϑὰ οὐδὲ τὸ ἤμελλεν οὐδὲ τὸ ἠβούλετο. διέστρεψε δὲ τὰ τοιαῦτα ἡ χρῆσις τοῦ διηκόνησε. καὶ ἐχεῖ 

γὰρ τὸ μετὰ τὴν ἄρχουσαν χείμενον ἦτα παραδοξίαν ἔχει τινά. (Vers. 670.) Τὸ δὲ νῦν inidónpa δὶς 

ἐν τοῖς ῥηθεῖσι λεχϑὲν, ἀνεπαχϑῶς ταὐτολογεῖ καὶ αὐτό. (Vers. 671.) Ὅτε δὲ ἐνηὴς "καὶ μείλιχος 4ο 
So ὁ Πάτροχλος, καὶ ὅτι ὃ μείλιχος καὶ μειλίχιος λέγεται, καὶ ὅτι τὸ δειλὸς ἐπὶ οἴκτῳ ἐῤῥέϑη, οὐ μὴν 

ἐπὶ ψόγῳ, δῆλον ἐστίν. (Vers. 674.) Ὅτι Μενέλαος ἰδέσϑαι ϑέλων, εἴ που ζωὸς ἔτι ἐστὶν ᾽ΑΙντίλοχος, 
ἀπέβη πάντοσε παπταίνων ὥστ᾽ αἰετὸς, ὃν ῥά re φασὶν ὀξύτατον δέρκεσϑαι ὑπουρανίων πετεηνῶν, ὅν 
τε χαὶ ὑψόϑ' ἐόντα πόδας ταχὺὶς οὐχ ἔλαϑε πτὼξ ϑάμνῳ ὑπ᾽ ἀμφικόμῳ κατακείμενος, ἀλλά τ᾽ ἐπ᾿ αὐτῷ 
ἔσσυτο, καί τε μιν ὦκα λαβὼν ἐξείλετο ϑυμόν. εἶτα ( Vers. 679.) φιλιτικῶς ἀποστρέφων τὴν ἀπόδο- 
σιν χαὶ πρὸς τὸν Μενέλαον, ἐξ οὗ καὶ τὴν ῥαψῳδίαν ταύτην οἱ Ὁμηριχοὶ ἐπέγραψαν ζηλωταὶ, φησίν" 

ὡς τότε σοὶ, Mevélas διοτρεφὲς , 0606€ αεινὼ πάντοσε δινείσϑην, εἴ που ΪΝέστορος υἱὸν ζώοντα ἴδοιο. 

καὶ μετ ̓ὀλίγα δὲ ( Vers. 702. ) ἀποφατικῶς amogroée ἐν τῷ, οὐδ᾽ ἄρω σοὶ, Μενέλαε, ἤθελε ϑυμὸς 

τειρομένοις ἑτάροισιν ἀμύνειν. φιλῶν καϑὰ τὸν Πάτροκλον, οὕτω καὶ τὸν Μενέλαον, ὡς xci αὐτὸν 

ὁμοίως ἐκείνῳ np. ( Vers. 674. ) Καὶ ὅρα xoi τὴν ῥηθεῖσαν παραβολὴν οὐχ᾽ ἁρμόττουσαν ovÓ αὐτὴν 

áo ὅλην ὅλῳ τῷ ὑποκειμένῳ, οὐ γὰρ δήπου χαϑάπερ ὁ ὁ ἀετὸς ϑυμὸν ἐξείλετο πτωχὸς, ὃν εἶδεν, οὕτω xci 

Μενέλαος ὙΦ ἀνελεῖ τὸν ᾿αἰντίλοχον, ἀλλὰ τὸ, (Nen. 678. )e ὠχα λαβὼν ἐξείλετο ϑυμὸν, πρὸς μό- 

vir ἀναπλήρωσιν χεῖται ζωιχῆς ἱστοκρίας, t ὃ xci ἐν ἄλλοις γίγνεται. πάνυ δὲ τὴν ὀξυωπίαν τοῦ tojv 50 

ηὔξησεν, εἴτουν τὸ ὀξυδερχὲς, « ὃ ὑποβάλλει" Όμηρος εἰπεῖν συνϑέτως ἐκ τοῦ ὀξύτατον δέρχεσθαι, εἴ γε 
καὶ ὑψόϑι ὧν ὁρᾷ τὸν πτῶκα βραχύν τὲ ὄντα καὶ γεώδη τὴν χρόαν καὶ ὑπὸ ϑάμνῳ ἀμφικόμῳ χρυπτόμε- 

vov. ( Vers. 674.) ' loréov δὲ ὕτι τὸ, πάντοσε παπταίνων, ἑρμηνεία ἐστὶ τοῦ σχέπτεσϑαι, ὅ ὃ περ πρὸ ὀλίγων 
ὃ Αἴας εἶπεν ἐν τῷ, σχέπτεο νῦν Μενέλαε. (Vers. 680.) Τοῦ δὲ πάντοσε παπταίνειν περιφραστιχώ- 

ΟΟμΜ πα. 1N [π1λ}. 1 ow. IV. id 
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τερον τὸ, ὕσσε φαεινὼ πάντοσε δινείσϑην. οὐκ ἂν γὰρ τοῦτο εἴη πόῤῥω TOU παπταίνειν. αὐτό τε γὰρ ὲ 

συνϑέτως τὸ πάντῃ διαπετᾶν τὴν ὄψιν δηλοῖ, καὶ τὸ πάντοσε δινεῖν τὴν ὄψιν τὴν αὐτὴν σημασίαν ἔχει. 
( Vers. 674.) ἡ ρα δὲ καὶ τὸ φασὶν, οὐ δισταχτικῶς ῥηθὲν, ὡς ἐν ἄλλοις, ἀλλὰ τὴν £x τῆς ἱστορίας 

πίστιν δηλοῦν, ὡς οὐκ αὐτοῦ δὴ τοῦ ποιητοῦ μόνου τοῦτο παραδιδόντος, ἀλλὰ πάντων, ὡς ἔπος 
εἰπεῖν, οὕτω λεγόντων. (Vers. 676.) Τὸ δὲ πτὼξ ἐνταῦϑα μὲν ἐλλιπῶς ἐῤῥέϑη, ἀλλαχοῦ δὲ κατὰ τὸ 
πλῆρες πτῶχκα λαγωὸν λέγει. οὕτω καὶ βροτὸν μέν τις εἰπὼν οὐκ ἐντελῶς ἔφη, πλῆρες δὲ τὸ, βροτὸς 
ἀνὴρ, 0 ἐστι ᾳϑαρτὸς, κατὰ τὸ, βροτοὶ ἄνδρες, καϑὰ καὶ λαγωὸς πτὼξ, ὃ ὑποπτήσσων καὶ δειλός. 

6o ( Vers. 677.) duqixouog δὲ ϑάμνος ἡ δασεῖα ὡς πάντοϑεν χομῶσα, ἥτις δι᾿ αὐτὸ xai ϑάμνος λέλγε- 

ται ὡς ἀπὸ τοῦ ϑαμὰ ἐπιῤδήματος. τὴν δὲ τοιαύτην οἱ ῥήτορες καὶ ἀμφιλαφῆ λέγουσιν, ὡς ἐν ἄλλοις 
| εἴρηται. τὸ μέντοι ἀμφιδάσεια ἡ κόρυς ἀπεκληρώσατο. TO δὲ καταχείμενος ἐπίτασίς ἐστι τοῦ κείμενος, 10 

ὡς τοῦ πτωκὸς πάνυ διὰ δειλίαν συνάγοντος ἑαυτὸν καὶ συστέλλοντος. τὸ δὲ, ἐπ᾿ αὐτῷ ἔσσυτο, ἀντὶ 
τοῦ xaT αὐτοῦ. ἐναντίωσιν γὰρ κανταῦϑα ἡ κατὰ δηλοῖ πρόϑεσις. ( Vers. 681.) Τὸ δὲ ἔδοιο σύνηϑες 

Ὁμήρῳ, παρ ' καὶ τὸ ἴδωμαι καὶ τὸ ἴδηται καὶ τὰ τοιαῦτα. ( Vers. 682.) Ὅτι στρατηγικὸν τὸ, τὸν 

δ᾽ ἐνόησεν ἐν μάχη ϑαρσύνονθϑ᾽ ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσϑαι. — ( Vers. 685.) Ὅτι τὸ, ἄγε δεῦρο 
1125διοτρεφὲς, ὄφρα πίϑηαι “λυγρῆς ἀγγελίης, ἢ μὴ ὥφελλε γενέσϑαι, 0 δή φησι Μενέλαος πρὸς τὸν ᾿4ν-1106 

τίλοχον, λεχϑείη ἂν ἐπὶ δυσχεροῦς ἀκούσματος. Τὸ δὲ ἐφεξῆς (Vers. 687.) τὸ, ἤδη μέν σε καὶ αὐτὸν 
ὀΐομαι εἰσορόωντα γινώσκειν, ÜTL πῆμα ϑεὸς ἡμῖν κυλίνδει, ἄνωϑεν δηλαδή; ποϑὲν, vixi δὲ τῶν δεῖνα, 

οἷον Τρώων, λεχϑήσεταΐ ποτε ὑπὸ νιχωμένου μέρους ἢ ἄλλως βλαπτομένου ὑπό τινων. βαρυτόνως δὲ 

zal viv τὸ χυλίνδει ἀναγινώσκει Aoioragyog, ὅϑεν καὶ τὸ κυλινδόμενος καὶ κυλίνδεται καὶ μέγα χῦμα 

κυλίνδων. ἐκ τοιούτου δὲ ῥήματος καὶ τὸ σχῆμα ὃ κύλινδρος. ( Vers. 689. ) Τὸ δὲ, πέφαται δ᾽ ἄριστος 20 
ὃ δεῖνα, μεγάλ ῃ δὲ ποϑὴ τοῖς ἑαυτοῦ τέτυχται, ϑάνατον ἀριστέως φράζει, ὁποῖός τις ἐνταῦϑα ὁ Παά- 

τροχλος. αὐτὸ δὲ τὸ, πέφαται δ᾽ ἄριστος, γράφεται καὶ πέφαται δ᾽ ὥριστος. " EvO'a παρατηροῦσιν οἱ 
παλαιοὶ, ποσάκις εἰπὼν ὃ ποιητὴς περὶ ἀναιρέσεως Πατρόχλου οὐδαμοῦ ἐφάνη προσχορής. ἐν γὰρ 
τῷ 5 ἔφη" δούπησε δὲ πεσὼν, μέγα δ᾽ ἤκαχε λαὸν ᾿ἡχαιῶν, χαὶ, πολέας πέφνοντα Δη]ενοιτίου ἄλκιμον 
υἱὸν “Ἔχτωρ σχεδὸν ἔγχει ϑυμὸν ἀπηῦρα" ἐν δὲ τῇ Q ταύτῃ “ῥαψῳδίᾳ, τοίου ϑεράπων πέφαται ἀνέ- 

10 θοὸς; ὃς μέγ᾽ ἄριστος, χαὶ, ἑταῖρον *énsqyev ἐνηέα τὲ χρατερόν τὲς καὶ, ὅτι οἱ φίλος ὥλετο χαὶ érai- 

ρος. xai μετ᾽ OÁLyU , καὶ οἱ πολὺ φίλτατος ὠλεϑ᾽ ἑταῖρος, xai, πᾶσιν ἠπίστατο μείλιχος εἶναι, viv αὖ 

ϑάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει, καὶ, κεῖται Πάτροχλος, xci τὰ ἑξῆς. Σημείωσαν οὖν καὶ τὸ ἐν τούτοις 

πολυειδὲς τοῦ ποιητοῦ καὶ διὰ τοῦτο ᾿ἀπροσχορές. ἔϑος δὲ ὑψοῦν τοὺς κατοιχομένους ἐπαίνοις xai πέρα 
πολλάχις τοῦ ἀληθοῦς. Μενέλαος οὖν ἄρτι τὸν Πάτροκλον ἄριστον gov λέγει ἐν τῷ; “πέφαται ἄρι- jo 
στος Acai Πάτροκλος. Aa ve δὲ Μυρμιδόνων ἄριστον ἐρεῖ αὐτὸν. xoi dió ὕει μὲν αὐτῶν 

οὐδέτερος. οὔτε γὰρ ᾿“Ιχαιῶν ἁπλῶς ἄριστος ὁ Πάτροκλος, ἀλλ οὐδὲ Δηυρμιδόνων ἄριστος, εἴ γε Mvo- 
μιδὼν xai ὃ ᾿Δχιλλεύς. ἀναιδέστερον δὲ ὅμως τὸ τοῦ MeveAaov ψεῦσμα. εἰ δὲ Μυρμιδόνας νοήσομεν 
τὴν τῶν Μυρμιδόνων στρατιὰν, ἤτοι τὸν δῆμον, καὶ ᾿“χαιοὺς μόνους τοὺς Μυρμιδόνας χατὰ τὸ, Mvo- 
μιδόνες δὲ χαλεῦντο χαὶ “Ἕλληνες χαὶ geo, ἀληϑεύουσι xoi ὃ Μενέλαος xal ὁ ̓ Αχιλλεύς. τῆς γὰρ 
τῶν Mvouidóvov στρατιᾶς δοχεῖ ἄριστος εἰναι ὃ Πάτροκλος. Ὅρα δὲ ὅτι τὸ πέφανται μὲν μετὰ τοῦ y 
τὸ πεφρανέρωται ἀπὸ τοῦ φαίνω, oae δὲ δίχα τοῦ Y TO πεφόνευται ἀπὸ τοῦ φάω φῶ, ἐξ οὗ τὸ 

20 gvo χαὶ πέφνω, ἢ καὶ ἀπὸ τοῦ gato, *ag οὗ χαὶ τὸ σφάξειν προσλῆ ἡψει τοῦ G. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι φῶ οὐ 

μόνον τὸ λέγω καὶ τὸ φαένω χαὶ τὸ govevo , ἀλλὰ xci τι εἶδος πυρώσεως. χαὶ ἐκ τοῦ τοιούτου παρά- 
yoyoy εἶναι δοχεῖ τὸ φώζω, ἐξ οὗ παρὰ τῷ χωμιχῷ φῶδες τὰ ἀποχαύματα, xai παρὰ τῷ 4Ónvaío 4o 
δὲ τὰ, ἤσϑιον πεφρωσμένας ἐσχάδας. (Vers. 694. ) Ὅτι στυγεῖν οὐ μόνον ἐπὶ τοῦ μεσεῖν χαὶ ἐπὶ τοῦ 
φρίσσειν, ὡς 10, χατὰ δ᾽ ἔστυγεν αὐτὴν, ὅϑεν χαὶ ὃ στυγητὸς χαὶ ὃ στυγερὸς, ὡς τὸ, στυγέει δὲ καὶ 
ἄλλος, ἀλλὰ xci ἐπὶ τοῦ λυπεῖσϑαι, ἀφ᾽ οὗ πλεονασμῷ τοῦ V καὶ παρα ΘΝ Ν καὶ τὸ “στυγνάξειν χαὶ 

80 ὃ στυγνὸς. ᾿Αντίλοχος οὖν μαϑὼν ϑανεῖν τὸν Πάτροκλον χατέστυγε μῦϑον ἀ"χούσας, ὃ ἐστιν ἐσεύγνα- 

σεν. sre (Vers. 695.) ἐπάγει ὃ ποιητὴς ἀχολούϑως ὅσα τις ἀγαϑὸς ἑταῖρος πάϑοι ἂν, εἰ μάϑοι 
ἑταίρου φίλου ϑάνατον, καὶ φησί" δὴν δέ μιν ἀμφασίη ἐπέων λάβε, τὼ δέ oi ὕσσε δακρυόφεν 
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πλῆσϑεν, ϑαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή. Καὶ ὕρα ὅπως κατὰ τοὺς παλαιοὺς πανταχόϑεν ὑπέδειξε TO 
πολὺ τοῦ πένϑους ix τῆς στυγνότητος, ἐκ τῶν δαχρύων, ἐκ τῆς σιωπῆς, μάλιστα δ᾽ ἐκ τοῦ μὴ πυϑέ- 

1107σϑαι τὰ περὶ τοῦ ϑανάτου. καὶ ἔστι τῷ Αντιλόχῳ φασὶν οἰχτροτέρα λόγου παντὸς ἡ σιγή. οὐδὲ γὰρ 
ἔσχε τὸν τρόπον τοῦ ϑανάτου ἐρωτῆσαι *oia συγκεχυμένος τῷ πένϑει xoi τὴν ψωνὴν ἐπισχεϑείς, ὅτι 4ο 
δὲ ἡ ἀμφασία, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐδηλώϑη, στομιφασμοῦ χάριν προσέλαβε τὸ ἀμετάβολον, δῆλον. 
ἄλλως γὰρ ξἰχεν ἐκταϑῆναι δίς ἀπαρτισμὸν δαχτύλου ἡ 1 στέρησις, ὡς καὶ ἐν τῷ ἀϑάνατος χαὶ ἀκάμα- 

τος γέγονε. Το δὲ ἐπέων περιττῶς κεῖται. ἤρκει, γὰρ σιωπὴν καὶ αὐτοῦ δίχα 7 ἀμφασία δηλῶσαι. 

( Vers. 699.) Ὅτι ᾿ἀντίλοχος ϑέων εἰς ̓ “Ιχιλλέα τὰ οἰχεῖα τεύχεα ἔδωχεν ἀμύμονι .“ΤΖαοδόχῳ ἑταίρῳ, οὐ 

μόνον ἵνα ἐλαφρῶς ἔχῃ ϑέειν, ὡς καὶ Ὀδυσσεὺς ἐν τῇ β' ῥαψωδίᾳ τὴν χλαῖναν ἀποβα"λὼν, ἀλλὰ 50 
10 χαὶ ἵνα ἐἰνδαλλόμενος δοκῇ παραμένειν τῷ πολέμῳ, καϑά φασιν οἱ παλαιοί. ἐνταῖϑα δὲ Ὅμηρος καὶ 

περιφράζων ἡνίοχον φησίν" ὅς οἱ σχεδὸν ἔστρεφε μώνυχας ἵππους. ( Vers. 700.) Ὅτι ἐπὶ τοῦ κατὰ 
σπουδὴν ἀγγελοῦντος σχυϑρωπὰ ῥηϑήσεται τὸ, τὸν μὲν δακρυχέοντα πόδες φέρον, χαχὺν ἔπος ἄγγε- 

λέοντα. ἐκ δὲ τοῦ. κακὸν ἔπος ἀγγελέοντω, σύγκειται παρὰ τοῖς ὕστερον ὃ κακάγγελος. εἰς δὲ τὸ, 

πόδες φέρον, φασὶ καὶ νῦν οἱ παλαιοὶ, ὡς ἔϑος᾽ Ομήρῳ οὕτω φράζειν ἐπὶ τῶν κατὰ σπουδὴν ϑεόντων, 

ὡς μὴ χινούντων τοὺς πόδας, "ἀλλὰ φερομένων ὑπ᾽ αὐτῶν ὡς οἷα ὑπὸ τινων πτερῶν. ἕτεροι δὲ θο 
ἀστείως τοῦτο im TOU ᾿Αντιλόχου ἐνόησαν ἀντὶ τοῦ, ἀράμενον αὐτὸν τὸ πένϑος ᾧχετο. εἰκότως δέ, 
φασιν, οὐκ ἐφ᾽ ἅρματος ἄπεισιν ᾿Αντίλοχος, περὶ οὗ ταῦτα λέγεται. ταπεινὰ γὰρ ἀγγελεῖ. εἰ δὲ νομί- 
ζουΐσι τῷ γέροντι πατρὶ Δέστορι. χαταλιπεῖν αὐτὸ, εἴ που φεύγειν δεήσειε, χαὶ ἄλλως δὲ, εἰ τὰ τεὐχεαΐ {24 

πρὸς τὸ δοχεῖν παρεῖναι τῇ μάχῃ ἀφῆκε, πολλῷ πλέον τὸ ἅρμα. (Vers. 705.) Ὅτι ἀνεῖναι κἀνταῦϑα 
20 τὸ ἀναπεῖσαι. φησὶ γὰρ ὅτι ᾿Αντιλόχου ἀπελϑόντος αὐτὸς μὲν ὁ Μενέλαος ἀμύνειν τειρομένοις τοῖς 

ἹΠυλίοις οὐκ ἔσχεν, ἔσπευδε γὰρ ἐπὶ ΠΠατρόχλῳ βῆναι, τὸν δὲ ΝΝεστορίδην Θρασυμήδην αὐτοῖς ἀνῆκεν. 
oU γὰρ ἦν στρατηγικὸν ἀνόρχους ἀφεῖναι τοὺς Πυλίους τῇ πρὸς ᾿Δἀχιλλέα τοῦ ᾿Αντιλόχου "ἀποστολῇ. 10 
ἐνταῦϑα δὲ (Vers. 704.) καὶ ὡς λίαν χρήσιμον εἰς μάχην τὸν ᾿ΑΙντίλοχον ἱστορῶν φησίν" ἀπῆλϑεν, 
μεγάλη δὲ ποϑὴ Πυλίοισιν ἐτύχϑη., ἐκδραμὼν δηλαδὴ εἰς τὸν ᾿“χιλλέα, αἰτία δὲ τοῦ τοιούτου πόϑου, 
ὅτι ἐτείροντο μαχόμενοι, ὡς ἐῤῥέϑη. (Vers. 710.) Ὅτι προαναφωνῶν καὶ νῦν ὃ ποιητὴς ἐχτίϑεται 
ὡς οὐκ ἂν ὃ ̓ ἀχιλλεὺς νῦν ἔλθοι μάλα περ κεχολωμένος "Extoot δίῳ. οὐ γάρ πως ἄν, φησι, γυμνὸς 
ἐὼν, Τρώεσσι μάχοιτο. Ἱενέλαος δὲ τοῦτο λέγει πρὸς ἴαντα, τὸν ἐν τῇ ῥαψῳδίᾳ ταύτῃ τῶν ἄλλων 

καὶ ἀνδρίᾳ καὶ συνέσει ὑπερφερῆ, οὗ χαὶ εἰπόντος πρὸ ὀλίγων TO, αὐτοὶ περιφραζώμεϑα μῆτιν ἀρίστην 

καὶ ἑξῆς, φυλάξας νῦν αὐτὸ ἀπαραποίητον ὁ Μενέλαος, παραφράζει μόνον τὸν ἐχεῖ τρίτον στίχον; 
Zo ἤγουν τὸ, ὅπως χάρμα φίλοις ἑτάροισι, γενώμεϊα νοστηήσαντες, χαὶ φησὶν, ὕπως ἐξ ἐνοπῆς ϑάνατον 

χαὶ κῆρα φύγωμεν. Καὶ ὕρα διὰ τί ὃ ποιητὴς πλάττει τοὺς Τοῶας ἄχρι τοῦ ναυστάϑμου νικῶνταρ, 

ἐπεὶ δηλονότι οὐκ 5v τῆς πεδιάδος γενέσϑαι τὸν yia γυμνὸν ὅπλων ὄντα, ἐξ οὗ ἐλπὶς ὕπεισι τῆς ἐν 
τοῖς ἑξῆς ὁπλοποιίας, δι᾿ ἧς ἡ φαιστότευχτον ἕξει πανοπλίαν ὃ pev. πρὸς ἄντοι ταῖς νανσὶ πρὸ 

τῆς τοιαύτης ὁπλοποιίας ἐπικφανεὶς μόνον καὶ οὐ πέμψας ἴνδαλμα ἑαυτοῦ ὡς ἐπὶ Πατρόκλοι' γέγονεν, 20 
ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ἐχφήνας, τρέψεται τοὺς Τρῶας εἰς φυγήν. ( Vers. 716.) Ὅτι ἔπαινος ἀγαϑῆς συμβουλῆς 
τὸ, πάντα xat αἶσαν ἔξιστες ἀγακλεὲς, ὃ περ 4ἴας φησὶ πρὸς Μενέλαον. Ὅτι Μενέλαος καὶ Μηριό- 

vns ὑποδύντε, uo. ὦκα γεκρὸν ἀείραντες, ἔφερον ἐκ πόνου, ὃ κατωτέρω ἄλλως φράζων φησί" véxvv 

φέρον zx πολέμοιο, εἰς ταὐτὸν ἄγων πόνον καὶ πόλεμον. “ἴαντος δὲ χαὶ τοῦτο συμβουλὴ, ὃς ἑαυτῷ 

καὶ τῷ «“οχρῷ ἐγκλίνων τὸ πᾶν τῆς μάχης φησὶν ὡς ὕπισϑεν ἡμεῖς μαχησόμεθα Τρωσί τε καὶ "ExroQt 

4o δίῳ, ἶσον ϑυμὸν ἔχοντες ὁμώνυμοι, οἱ τὸ πάρος πέρ μίμνομεν ὀξὺν "Aora nap ' ἀλλήλοισι μένοντες * 

ὃ διασαφητικόν ἐ ἐστι τοῦ, (GOV ϑυμὸν E ἔχειν, 0 πέρ ἐστι περίφρασις TOU ἰσοψυχεῖν, ( Vexs: | wen ) Καὶ 
116800« xol νῦν τὸ παρ ' ἀλλ ἥλοισιν ἀντὶ τοῦ ἐγγὺς ἀλλήλων, Ov καὶ τὸ παραλληλίξειν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ 

ἐῤῥέϑη. ἐκ δὲ τούτων, ὡς καὶ ἐξ ἄλλων, δῆλον ὡς οἱ μικροί τὲ κατὰ τὴν τραγῳδίαν μεγάλων χωρὶς 
σφῳελερρὶ πολεμεῖν. εἰσὶ καὶ μέγας δὲ ἐρϑοῖτο à ἂν ὑπὸ σμιχροτέρων, 0 περ καὶ ἐπὶ τῶν «“ἰάντων γίνεται, 

ὁμοῦ ἱσταμένων χαὶ συνεφαπτομένων μάχης. ( Vers. 1208 y» Ὅρα δὲ καὶ τὸ περὶ αὐτῶν φιλοσόφως 

λεχϑὲν, ὡς ἰσότητα χατὰ ψυχὴν ἔχοντες ὁμοιότητα εἶδχον κατὰ τοὔνομα, καὶ ὅτι αὐτὸς ὁ diego 
2 
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παρασημειοῦξαι οἷόν τι εἰς (ιλίαν ἣν τὸ ἐν αὐτοῖς ὁμώνυμον, οἱονεὶ λέγων ὡς οὐ μόνον διὰ ἰσοψυχίαν 

ἀλλὰ καὶ διὰ ὁμωνυμίαν κοινωνοῦμεν, καὶ τοῖς ἔργοις ἀγαπαζόμενοι. ἔχει γάρ τι ἐφολκυσμὸν εἰς τὸ 

φιλεῖν xal ἡ ὁμωνυμία, χαὶ μάλιστα εἰ χαὶ χατὰ ψυχὴν ἰσότης εἴη. διὸ καὶ ὃ μέγας ̓ Αλέξανδρος ἤϑελέ 

τινα φαῦλον μὲν ὄντα» ὁμωνυμοῦντα δ᾽ αὐτῷ, μὴ κοινωνεῖν ὀνόματος τοῦ αὐτοῦ, εἰ μὴ χαὶ ὁμοιότρο- 

πος γένηται, Σημείωσαι δὲ τὸ, ἰσον ϑυμὸν ἐ ἔχοντες, ὡς λίαν χρήσιμον. εἰς τὸ, ἴσας ὑσμίνῃ κεφαλὰς 

ἔχον. ( Vers. 718.) To δὲ, vexgov ἀείραντες, ὑποκαταβὰς νέχυν ἄραντες λέγει. ( Vers. 722.) 

Τὸ δ᾽ αὐτὸ xoci ἀπὸ χϑονὸς ἀγχάξεσϑαι, ὃ ἐστιν ἀγκαλίξεσϑαι. τετραχῶς οὖν ἐν τοῖς τόποις 

τούτοις φράξει, γεχρὸν ἀείραντες. γνεχρὸν ἀπὸ χϑονὸς ἀγκάζοντο, γέχυν ἄραντες, καὶ γέκυν φέ- 

θον. ᾿Οξὺν δὲ ἄρεα ἢ τὸν τομὸν σίδηρον λέγει, ἢ μάλιστα τὸν σύντονον πόλεμον. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ 

ἀπὸ χϑονὸς ἀγχάζεσϑαι, ἀρχὴ τοῦ αἴρειν ἐστίν. ὃ γὰρ οὕτως α) “καζόμενος εἶτα αἴρει. διὸ οὐκ 

ηρχέσϑη ὃ ποιητὴς εἰπὼν ἀπὸ γϑονὸς ἀγχάζοντο, ἀλλ ἐπήγαγεν, ὕψι μάλα μεγάλως. xai ἔστιν 

αἴρειν καὶ ἀείρειν τὸ ἀπὸ χϑονὸς ἀγκάζεσϑαι ὕψι μάλα μεγάλως. μνηστέον δὲ ὅτι καὶ ἐκ τοῦ ῥηθέντος 

ἀγκάζω ey xu ῥήματος τὸ ἀγκὰς ἐπίῤῥημα γίνεται. ( Vers. 723. ) Ὅτι χαϑὰ πρὸ rovrov Τρῶες 

μέγα ἐβόησαν ἐφ᾽ οἷς ̓ Ιδομενεὺς ovx Sgt tae ἔβαλεν “Εχτορα, οὕτω xoi ὧδε i ἴαχε λαὸς ὄπισϑε Toor- 

χὸς, ἀρϑέντος τοῦ νεκροῦ. ἄλλως μέντοι ἐνταῦϑα βοῶσι, καὶ ἄλλως ἐκεῖ, νῦν μὲν γὰρ ἐπὶ ἐχφοβήσει 

χαὶ xat ἔχπληξιν δὲ ἴσως ἰάχουσιν ὃ λαὸς, ἐχεῖ δὲ ἐπὶ μυχτηρισμῷ. Sudges 750. ) Ὅτι τέως μὲν 

ὁμιλαδὸν Τρῶες αἰὲν ἕποντο γύσσοντες ξἰφεσίν τε καὶ ἔγχεσι τοὺς περὶ τὸν νεχρὸν ὅτε ἤρϑη, αλλ ὅτε 

δὴ Δ ἴαντε “μεταστρειρϑέντε χατ᾽ αὐτοὺς σταίησαν, τῶν δὲ τρέπετο γρὼς, οὐδέ τις ἕτλη πρόσω ἀΐξας 

περὶ νεχροῦ δηρίσασϑαι. ( Vers. 725.) διὸ κύνεσσι φϑάσας τοὺς Τρῶας παραβάλλει, οἱ ἐπὶ κάπρῳ 

βλημένῳ αἴξωσι πρὸ κούρων ϑηρητήρων. ἕως μὲν yoQ τε ϑέουσι διαῤῥαῖσαν βεμαῶτεθ" ἀλλ ὅτε δὴ ἐν 

τοῖσιν ἑλίξεται ἀλχὶ πεποιϑὼς γ) ἂψ τ᾽ ἀνεχώρησαν, διά τ᾽ ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος. χαὶ δῆλον ἐκ τούτων 

ὡς ὀπίστατοι τῶν gov οἱ "diavreg μάχονται. διὸ καὶ αὐτοὶ τὴν ἅπασαν μάχην ὑποδέχονται. Ὅρα 

δὲ ὅτι κάπρῳ ἑνὶ δι᾿ ὁμοψυχίαν τοὺς δύο “ἴαντας εἴκασεν, ἵνα ὥς πὲρ ἶσον. ϑυμὸν εἶχον καὶ ὁμωνυ- 

μίαν, ὃ πὲρ ὃ μέγας Aeg παρεσημήνατο, οὕτω καὶ 2 παραβολῇ ὡς εἷς ἄμφω παραληφϑώῶσιν. 

5ο᾽ ἰστέον δὲ καὶ ὡς ἡ ῥηϑεῖσα παραβολὴ διόλου τοῖς προ" κειμένοις ἥρμοσται δίχα τοῦ βεβλῆσϑαι τὸν 

κάπρον, οὐ γὰρ βέβληνται οἱ Αἴαντες ὡς ὃ παραβολικὸς οὗτος κάπρος, ἀλλὰ μόνον ἀγωνιῶσιν ἐναπει- 

Axühévas μεγάλῳ -αχῷ. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι τὸ χωρίον τοῦτο καϑὰ καὶ ἄλλα τινὰ παραβολαῖς 

ὁ ποιητὴς κατεπύχνωσε. καὶ νῦν μὲν τῇ ἀπὸ τοῦ χάπρου ἐχρήσατο παραβολῇ, παρακατιὼν δὲ 
( Vers. 737.) τὸν ὀρυμαγδὸν τῶν ἵππων καὶ ἀνδρῶν καὶ τὴν ἀγριότητα τῆς μάχης πυρὶ εἰχάσεε πόλιν 
φλέγοντι. εὐϑὺς δὲ (Vers. 742.) τὸ φερέπονον. τοῦ Μενελάου καὶ τοῦ Μηριόνου, oi τὸν νεκρὸν ἔφε- 

gov, ἡμιόνων παραβαλεῖ ἑλκυσμῷ, οἱ ἐξ ὄρους μέγα ξύλον ἕλκουσι κάμνοντες. ἐφεξῆς δὲ (Ver s. 747.) 
αὐτίκα τοὺς pou εἰς πρῶνα εἰχάσει μαχρὸν, ᾧ προσπελάξοντα ῥεύματα ποταμῶν ἀνείργεται. 
ὕστερον δὲ (Vers. 755.) τοὺς Τρῶας νέφει ψαρῶν 5 χολοιῶν ἐρεῖ ἐοικέναι. xci οὕτω παραβολαῖς τὰ 

ἐνταῦϑα μεστώσας πολλὴν ἐνάργειαν σεποίηχεν, οἰχείως πάντα παραβαλὼν, τοὺς μὲν “ἴαντας εἰχά- 
σας κατίρῳ μὲν διὰ τὸ ὁρμητικὸν xol ϑρασὺν ναὶ μὴν χαὶ γενναῖον, πρωνὶ δὲ ὄρους διὰ τὸ στεῤῥὸν ἐν 

σταδαίᾳ μάχῃ χαὶ μόνιμον χαὶ δυσμετακίνητον xai διίτε τοὺς Τρῶας ϑυμῷ τραγικῶς εἰπεῖν ῥέοντας 

ὀπίσω CIL ΡΕτῷ τοὺς δὲ φορεῖς τοῦ νεχροῦ ἡμιόνοις. ἐξομοιώσας διὰ τὸ ταλαργὸν, ἔνϑα καὶ τὸν φερό- 

6o μεῖνον μεγάλῳ παρείκασε ξύλῳ διὰ τὸ μέγα καὶ ἄψυχον, τοὺς δὲ Τρῶας χυσὶ μὲν διὰ ϑρασύτηται, 
ὕδατι δὲ διὰ τὸ ὑγρὸν χαὶ εὐκίνητον, ψαρῶν δὲ νέφει xai χολοιῶν τοὺς ᾿Ἡχαιοὺς διὰ τὸ δειλὸν καὶ 

οὕτω ταχὺ καὶ οἷυν πτηνὸν ἄρτι πρὸς τὸ φεύγειν, ὁμοῦ δὲ τοὺς Τρῶας καὶ τοὺς “Ελληνας ὡς πάνυ 

ἐναγωνίους τοῖς ἐν ἐμπρησμῷ ϑορυβουμένοις παραβαλών. καὶ ταῦτα μὲν τοιαῦτα. ἐν δὲ τῇ τοῦ κάπρου 
παραβολῇ (Vers. 728.) ὅρα xal τὸ ἀλκὶ πεποιϑὼς, ὡς μὴ μόνον ἐπὶ λέοντος ἁρμόττον λέ) ἐσϑαι. 

(Vers. 727.) Τὸ δὲ, ἕως μὲν γὰρ, ἀντὶ τοῦ τέως εἰρηταῦς ὡς που καὶ ἐν τῶι πρὸ τούτων. τὸ δ᾽ αὐτὸ 

11 δκατωτέρω xci εἴως φησὶ πλεονασμῷ * τοῦ (, εἰπὼν ἐν τῇ ἀποδόσει, ὡς Τρῶες ἑΐως μὲν ὁμιλαδὸν 
ἕποντο. ποιεῖ δὲ οὕτω χαὶ ἐν τῇ ̓ ᾿Οδυσσείᾳ. ( Vers. 726. ) To δὲ βλημένῳ δύναται μὲν καὶ κύριο- 
λεχτεῖσϑαι, εἰχὸς δὲ καὶ γενικῶς ῥηϑῆναι ἀντὶ τοῦ ἁπλῶς πεπληγμένῳ, τυχὸν μὲν ἐγγύϑεν, τυχὸν δὲ 

Ιο 

20 

3o 
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πόῤῥωϑεν. ( Vers. 729.) To δὲ, δια τ᾽ ἔτρεσαν , ἐπίτασιν ἔχει φόβου πλείονος 17 περ τὸ, ἂψ ἀνε- 

χώρησαν, ἵνα εἴπῃ ὡς οὐ μόνον ἁπλῶς ἀνεχώρησαν, ἀλλὰ καὶ ἔτρεσαν, ἤγουν τρέμοντες ἔφυγον. 

( Vers. 735. ) To δὲ, τρέπετο χρὼς, ἐκ τῶν ἔξω εἰς τὸ ἔσω τῆς ψυχῆς πάϑος τρέπει τὸν ἀχροατήν. οὗ 
γὰρ ὃ χρὼς δεδιότος τρέπεται, πολλῷ χείρω τὰ ἔνδον. διὸ καὶ ἐπάγει ὅτι, οὔτις ἕτλη πρόσω ἀΐξας 

περὶ νεκροῦ μαχεσϑαι; οὐ διὰ τὸ ἔρμα τὸν χρῶτα δηλαδὴ τὸν ἐξ ἐπιπολῆς, ἀλλὰ διότι τὸ τοῖ 

ϑάρσους ϑερμὸν ἔνδον ἐσβέσϑη τῇ ἐκ φόβου ψυχρότητι. ἔχει δέ τι καὶ ἀντιϑετικὸν τὸ, μετα- 

ΕΛ στ  ΘΈΡΜΩΡ τῶν Αἰάντων ἐτρέπετο τοῖς πολεμίοις ὁ χρώς. ( Vers. 133. ) Ὅτι καϑά nov χόλον ἄγριον 

εἶπεν, οὕτω καὶ νῦν "πόλεμον ἐν τῷ, ἐπὶ δὲ πτόλεμος τέτατό σφιν ἄγριος. ἃ) φιοποιὰ γὰρ ἄμφω ταῦτα 10 

καὶ ϑηριώδη. λέγοιτο δ᾽ ἄν ποτε xoi πῦρ ἄγριον. ὅτε δεινὰ ποιεῖ. διὸ εὐθὺς ὁ ποιητὴς μετὰ τὸ πόλε- 

10 uog ἄγριος παραβολὴν ἀπὸ πυρὸς ἐπιφέρει διασαφητικὴν τῆς κατὰ πόλεμον ἀγριότητος; καὶ τὴν ἐν 
ἄλλοις καυστειρὰν μάχην ἐπεξεργαζόμενος ἄρτι διὰ παραβολῆς φησί" πόλεμος τέτατο ἄγριος ἠῦτε πῦρ, 

τό τε, ἤγουν ὃ δὴ, ἐπεσσύμενον πόλιν ἀνδρῶν ὄρμενον ἐξαίφνης φλεγέϑει, μινύϑουσι δὲ οἴκοι ἐν 
σέλαϊ μεγάλῳ, τὸ δ᾽ ἐπιβρέμει i ἀλνέμοιο, τουτέστι φυσᾷ σὺν βρόμῳ, 1j πρὸς βρόμον ὑποχινεῖ πνέων. 20 
ἔστι δὲ ἡ παραβολὴ πρὸς τὸν τῆς μάχης ἤχον, ἐπάγει γάρ᾽' οὕτως ἵππων rs xol ἀνδρῶν αἰχμη- 

τάων ἀζηχὴς ὀρυμαγδὸς ἐπήμεν, ὅ᾽ ἐστιν ἤρχετο. διὸ καὶ ἄνεμον ἐνέπλεξε τῇ παραβολῇ βρέμοντα. 
( Vers. 7358.) Ὅρα δὲ ὅτε πάνυ συντόμως ἔφρασε πόλεως ἐμπρησμὸν, ὡς ἐν ἄλλοις ἅλωσιν πόλεως. 
ϑέλει γὰρ ἐπιτρέχειν τὰ τοιαῦτα καὶ μὴ ἀκαίροις ἐκφράσεσιν ἐμπλατύνεσθαι, οἷα εἰδὼς ὡς ἡ ἐν τοῖς 

τοιούτοις στενολεσχία οὐ μόνον σεμνοτέρα, ἀλλὰ καὶ ἄλλως ἐπιτυχεστέρα, καὶ ὡς οἷον Κεἰπεῖν vosga- 50 
τέρα. Τὸ δὲ, ὄρμενον ἐξαίφνης; πρὸς διαστολὴν ἔφη ἑτεροίου πυρὸς μὴ φίλου αὐτῷ, 0 περ οὐκ 

20 ἐξαίφνης 6 ορνυται ἀλλ ἐξ ἐπιβουλῆς, ὑποῖον καὶ πρὸ τούτων τὸ πόλιν ἁμαϑύνον, χαὶ ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ 

τὸ ταῖς ναυσὶν ἐμβληϑὲν πρὸς "Exrogog , οὗ λόγος 5v τὸ, μνημοσύνη πυρὸς γενέσϑω. Τὸ δὲ, μενύ- 

ϑουσι δὲ οἶκοι, λίαν πολὺν ἔχει νοῦν. ἐν ὀλιγίστῳ γὰρ τὸ πᾶν φράζει τοῦ κατὰ πόλιν ἐμπρησμοῦ, 

διαφϑείροντος τὰ παραπίπτοντα. πάϑους δὲ καὶ νῦν δηλωτικὸν τὸ μινύϑειν. (Vers. 739.) “Σέλας 
δὲ νῦν αὐτώ, φασιν, εἰπὲ τὸ πῦρ éx τοῦ πα “φακολουϑοῦντος. ἄνεμον δὲ Pornos παρέλαβεν, ἐπεὶ 4o 

τὸ μέγα κακὸν αὐτὸς τῷ πυρὶ συγκατεργάζεται, καὶ οὐκ ἐν πόλει μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν ὄρους ὕλῃ, τὴν 
φλόγα εἰλυφάζων καὶ στρέφων πανταχοῦ. (Vers. 741.) To δὲ ἀζηχὲς ὅϑεν μὲν γίνεται γ προείρηται. 
ποιητιχὴ δέ ἐστιν ἡ λέξις χειμένη καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ. καὶ τίϑεται ἐπί τε ἤχων ὡς καὶ ἐνταῦϑα ἐν τῷ, 
ἀζηχὲς μεμακυῖαι. χαὶ ἐπὶ πράξεων δέ τινων, ὡς δηλοῖ τὸ ἀζηχὲς φαγεῖν. καὶ πιεῖν. ( Vers. 742. 2 

"Ori τοὺς ὡς ἐῤῥέϑη ταλαιπώρως καὶ ἐπιπόνως ἐπὶ [[argoxÀo νεκροφοροῦντας ἡμιόνοις εἰχάξει, οἱ 

ὅ0 χρατερὸν μένος ἀμφιβαλόντες ἕλκουσιν ovx ἐκ πεδιάδος, ἀλλ᾽ ἐξ ὄρεος χατὰ παιπαλόεσσαν ἀταρπὸν, 

οὐ βραχύ τι ξύλον ἀλλὰ ἤδοχόν φησιν, ηὲ δόρυ μέγα νήιον, οὗ ὃ ἑλκυσμὸς ἀλλαχοῦ κολοσυρτὸν 

ἐποίει" ἐν δέ τε ϑυμὸς τείρεϑ᾽ ὁμοῦ καμάτῳ τε καὶ ἱδρῷ σπευδόντεσσι. καὶ αὐτοὶ μὲν οὕτω. οἱ δὲ 

Atovrec abide 747. ) onicÜsv ἰσχανέτην . ἤγουν εἶχον καὶ ἐκώλυον, τοὺς ἐπερχομένους. Τρῶας τῷ 

γεχρῷ, ὥστε nov ὁ καὶ προῤῥηϑεὶς, ἰσχάνει ὕδὼρ ὑλήεις πεδίοιο διαπρύσιον τετυχηκὼς, ὁποῖου 

πολλοὶ πρῶνες ἔτυχον ἐν μέσῳ πεδιάδων εἰναι, καϑὰ καὶ ὃ παραβολλιχὸς οὗτος, οὐ σχύπελός τις ὧν 5o 

ἢ σκοπελώδης, ἀλλ᾽ εἰς μῆκος ἐκτεταμένος πολὺ, ὕστε καὶ ἰφϑιμὼν ποταμῶν ἀλεγεινὰ ῥέεϑρα ἴσχει, 

ἄφαρ δέ TE πᾶσι ῥέον πεδίονδε τίϑησι πλαάζων οὐδέ τι μιν σϑένεϊ ῥηγνῦσι 9e: xal ἔστιν ἡ nane, 

11705027 αὕτη πρὸς τὴν ἀνακηπὴν τῶν ἐπιῤῥεόντων Τρώων. διὸ ἀποδιδοὺς ἐπάγει ὡς αἰεὶ “ἴαντε μάχην 

ἕνεργον ὀπίσω Τρώων. (Vers. 752.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐπὶ τοιαύτῃ πράξει, οὐκ ἔστι σεμνοτέραν εὑρέ- 

4o σϑαι παραβολήν. ( Vers, 742. ) Τῶν δὲ κατὰ μέρος ἐν τούτοις τὸ uiv, ἀμφιβαλόντες μένος, ἀντὶ τοῦ 
συμβαλόντες καὶ εἰς iy συναγαγόντες, 0 δὴ χαὶ ἐπὶ βοῶν ἐστὶ χαὶ λοιπῶν ζῴων συν ἐξευγμένων. (Yer? 43 ) 

Iran δὲ πόνταχαῦ τῆς ποιήσεως 1) καὶ ἀτραπὸς xat ἀταρπητὸς xci ἀτραπητὸς, στενὴ ὁδὸς, μὴ 

ἔχουσώ τινας ἐχτροπὰς ὧδε xai ἐκεῖ. (Vere: 7 44.) Δοκὸν δὲ xai δόρυ μέγα vijtov παρέλαβεν ἐνταῦϑα, 

ὡς τοιούτων ἐπὶ πολὺ ξύλων διὰ φροντίδος ὦ ὄντων τοῖς κατὰ βίον , δοκοῦ μὲν εἰς οἴκου σύστασιν, γηίου 

δὲ πρὸς πλοίου σύμπηξιν, ὃ δὴ καὶ αὐτὸ οἶκος ἐστὶ μεταφορητός. γίνεται δὲ δοκὸς παρὰ τὸ δέχεσαι 
᾿Ιωνικὸν, ἡ δεχομένη δηλαδὴ τὰ ἐπικείμενα, εἴτε χέραμοι ἐκεῖνα εἰσὶν , εἴτε λειμωνόϑεν ὄροφοι κατὰ 
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τὸν ποιητὴν, εἴτε καὶ γῆ ὡς ἐπὶ δωμάτων γίγνεται. παράγωγον δὲ δοχοῦ καὶ τὰ παρὰ τοῖς παλαιοῖς 
60 δόχα να, ὧν χρῆσις xai παρὰ Πλουτάρχῳ. ἤσαν δὲ αὐτὰ Διοσκούρων ἀφιδρύματα, ὡς ἐχεῖνος xai 

ἱστορεῖ καὶ iaces δόρυ δὲ viv τὸ ἁπλῶς ξύλον, χυριολεκτούμενον ἡ ἢ διὰ τὸ ἀποδαρῆναι ἤδη τοῦ 
φλοιοῦ, ἢ διὰ τὸ χρῆναι παϑεῖν τοῦτο. τίϑεται δέ ποτε ἡ λέξις καὶ ἐπὶ δένδρου, ὡς καὶ ἐν τῷ, οὐ 

γάρ πω τοῖον ἀνήλυϑεν ἐχ δόρυ γαίης. ὑλήεις δὲ ὑπόκειται τῇ “παραβολὴ πρὼν πρὸς διαστολὴν 

τῶν ψιλῶν. εἰκὸς γὰρ ὑλήεντα, τουτέστι δασὺν, πρῶνα εἶναι, ᾧ πολλοὶ προσβαλλουσι ποταμοί. 

( Vers. 748. )r Ὅρα δὲ καὶ τὸ διαπρνσιδι ληφϑὲν ἐνταῦϑα οὐχ ἐπὶ φωνῆς. ἀλλ ἁπλῶς ἀντὶ τοῦ διό- 

{19 0λου xci οἷον διαπεράσιον, xai ἀπὸ τιῖνος πέρατος εἴς τι ἔτειον πέρας, ὡς εἶναι ὅμοιον τῷ διηνεχὲς 

ἢ διαμπερές. Τὸ δὲ τετυχηκὼς πρὸς διαστολὴν οἰκοδομήματος κεῖται, ἃ “πολλαχοῦ μέν εἰσι ,“διαπρύ- 

σιον πεῦίου ἰσχάνοντα προσπλαζόμενον ὕδωρ, καὶ τοῦ ἐφεξῆς ῥοῦ ἀνακχόπτοντα, οὐ τετυχήκασι δὲ, 
ἀλλὰ κατὰ τέχνην τετυγμένα εἰσί. δῆλον δ᾽ ὕτι ἐκ τοῦ τυχῶ, δευτέρου μέλλοντος, ἀναδραμόντος εἰς 
ἐνεστῶτα γέγονεν ᾿Δετικῶς ὃ τετύχηκα παρακείμενος, ὅϑεν ὁ τετυχηκώς. οὕτω πως καὶ ὃ γεγραφηκὼς 
κινεῖται. καὶ ὃ συνδεδραμηχώς. ( Vers. 740.) ᾿4λεγεινὰ 02 ῥέεϑρα τὰ ἀλέγεσϑαι ἄξια καὶ, ὡς εἰπεῖν, 
ἀξιόλογα, καὶ οἷα παρὰ οὕτω μεγάλου πρωνὸς ἀναχκόπτεσϑαι. καὶ ἔστιν ἐντεῦϑεν ἐναχϑῆναι εἰς τὸ 
χαὶ τὰ ἐν ἄλλοις αἰπὰ ῥέεϑρα εἰπεῖν ἀλεγεινὰ εἴτουν ἀλγεινὰ xci οὕτω καὶ χαλεπὰ μεταλ ἡπτικώτερον. 
(Vers. 750.) To δὲ ἴσχει πρωτότυπον ῥῆμα ἐστὶ τοῦ (Gy veu. ( Vers. 751. ) Τὸ δὲ πλάζων ἀντὶ 
τοῦ ἀποπλανῶν, ἀναχόπτων, ἀνείργων, οὗ περ αἰτία, ὅτι οὐ δύνανται τὸν τοσοῦτον πρῶνα οὔτε 
ὑπερβῆναι οὔτε σϑένεϊ ῥῆξαι" διὸ ἐξ ἀνάγκης ῥέουσιν ἀνόπιν. καὶ τοῦτό ἐστι τὸ, πᾶσι ῥόον πεδίονδε 

, d ι , ^ z ν᾿ um L γε -Ὁ - 

10 τίϑησιν, ἐξ οὗ καὶ συμβαίνει πλεισταχοὺ πεδία λιμναλζεσϑαι. ὅτι δὲ καὶ ἐῤῥάγησαν πολλαχοῦ πρῶ- 
[4 M b , - 93. * xf. γ᾽ 34€ , «ἷξε , - , * WE. 

veg ὑπὸ ἰρϑίμων ποταμῶν ἀλγεινὰ ῥέεθρα ἐπιῤῥησσόντων, αἱ ἱστορίαι δηλοῦσιν, ἐν αἷς καὶ ὃ IIg- 
γειὸς οὕτω λέγεται διεχδύναι κατὰ τὰ Θετταλικὰ Τέμπη, λιμναζων πρὸ τούτου σὺν ἄλλοις ποταμοῖς 

᾽ - * “ὦ - * 3 ' - » Es 7 

τὰ ἐχεῖ. Ὅρα δὲ τὸ πλάζων συντελοῦν xal εἰς τὸ, νῦν ἄμμε παλιμπλαγχϑέντας ὀΐω Cw ἀπονοστήσειν, 
" , N39 3 ^ , M * M ^ M T ^ 2 , - 

χαὶ εἰς τὸ, πλάγχϑη δ᾽ ἀπὸ χαλκόφι χαλκὸς, καὶ εἰς τὸ παλιμπετὲς, xal τὰ ὅμοια. Τὸ δὲ, οὐδὲ oO évet 
- € r c M ' , c 3€ * - - ' , r 

ῥηγνῦσι ῥέοντες, ἱστορικὴν ἐμφαίνει πολυπειρίαν, ὡς εἰδότος τοῦ ποιητοῦ πολλὰ ὕδατα προσαρά- 
, - ^ , , , , 3 ^ - - 

ἕαντα εἰς τοιούτους πρῶνας xoi ἐχρήξαντα xoi διαδύντα, καὶ ζητητέον αὐτὰ ἐν roig τοῦ περιη- 
- € c - κι r t , M C 2 d , * r 

γητοῦ, ὥστε ἱστορεῖ τὰ οὕτω συῤῥέοντα ὕδατα ἢ πλάζεσϑαι ἀπὸ τοῖ τοιούτου πρωνὸς, ὅτε καὶ 
D τα , ' - , , cM , E - € 

λιμνάζονται αἱ πεδιάδες, ἢ ἀλλὰ ῥηγνύντα τὸν πρῶνα ἐχρέειν, ἐξ ov ῥηγνύειν xol τὰ τῆς ἱστορίας 
- , ' ^ ! ^ , - L . - , παρῆκται κατά τινας δήγια. Ὅρα δὲ καὶ ort aD vog ἔφη, ποταμοῦ, ὥς που χαὶ ᾿Ωχεανοῦ μέγα a évog 
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ἐρεῖ. σύμφωνον δὲ τῇ τροπῇ τοῦ σϑένεος xoi τὸ Qnyvicw, ἐξ ov καὶ oi ῥηξήνορὲς ἄνδρες, ἔτι δὲ 
Ν * 0» ^ x76 , , , c , ^ € ^ 

xcl τὸ ἴφρϑιμον. TO δὲ ῥδηγνύειν xai καταράσσειν ἐπὶ ὑδάτων λέγετα!ι. (Vers. 755.) Ὅτι τοὺς “Ελ- 
t ^ ^6 - , — ' ' * ' Et. 

ϑοληνας φεύγοντας xci χλάζοντας iv τῷ λαϑέσϑαι ἀλχῆς 1 χάρμης, ὅτε καὶ xarsgrQu. D] ὕπλοις 
c , 

ἡ τάφρος, εἰς ψᾶρας ὡς xoi προδεδήλωται xci, ἢ κολοιοὺς, εἰπών" τῶν δ᾽ ὥστε ψαρῶν νέφος 
ἔρχεται ἠὲ κολοιῶν οὖλον κεκλήγοντες, ὅτε προΐδωσιν ἰόντα κέρκον, τε, 7 ovv ὅστις, σμεχρῇσε 

φόνον φέρει ὀρνίϑεσσιν, ὡς ἂρ vm Aivig ve καὶ "Lxrogu κοῦροι Age οὖλον κεκλήγοντες ἔσαν, 
ὃ ἐστιν ἤρχοντο, λήϑοντο δὲ χάρμης" noAló δὲ τεύχεα καλὰ πέσον περί T ἀμφί τε τάφρον, φευγόν- 

των “Πανκῶν, πολέμου δ᾽ ov yiyver iow. Καὶ ὅρα ὡς ταπεινοῖ τοὺς “λληνας τῇ σμικροπρεπείᾳ τῆς 
παραβολῆς, καὶ ὕτι τὴν αὐτὴν διεγράψατο εἰχόνα καὶ ὅτε τοὺς βαρβάρους ἐδίωχε Πάτροκλος. xQav- 
γαστιχὸν δὲ ζῷον χαὶ οἱ ψᾶρες καὶ οἱ χολοιοί. καὶ συναγελαστικὰ δέ εἰσιν. ὅϑεν καὶ ὠκείωνταν τῇ 
ῥηϑείσῃ παραβολῇ. φασὶ δὲ ταῦτα τὰ ὄρνξα xci σχιᾷ ἰδίᾳ μάχεσϑαι. ὁ δὲ χολοιὸς χαὶ φιλάλληλον; 
ὅϑεν καὶ παροιμία ἐπὶ εὐτελοῦς φιλίας, χολοιὸς πὰρ eos ἱξάνει. μαρτυρεῖ δέ, φασι, χαὶ ὃ τρόπος 

τῆς ϑήρας αὐτῶν, ἡλίσκοντο γὰρ οὕτω πως. ἐτίϑετο κρατὴρ ἕλαιον ἔχων. ἔνϑα διαγνοίη ἂν εἰναν 
χαλὸν ὁ ϑηρητήρ. καὶ οἱ κολοιοὶ ἐπικαϑήσαντες τῷ χείλει καὶ τῇ ἐνοπτριχῇ “παμτασίῳ κολοιοὺς ἀλη- 

So ϑεῖς ἐν τῷ χρατῆρι δόξαντες εἶναι φιλαλλήλως αὐτῷ ἐμπίπτουσιν ὡς τοῖς ὁμοτρύλοις συμμίξον" reg, καὶ 
τῷ γλίσχρῳ τοῦ ἐλαίου κακῶς παϑόντες εἰς τὸ πτερὸν ἑάλωσαν. καὶ τῆς φιλαλληλίας οὐκ εἰς ἀγαϑὸν 
ἀπώναντο. xai τοῦτο μὲν τοιοῦτον. ἐν δὲ τοῖς τοῦ δειπνοσοφιστοῦ φέρεται ὅτι κολοιοὶ διαφέροντες 

e cr 5 , 1 - , € , - ' zÓÀ , πανουργίᾳ, Ὅμως ὅταν ἐλαίου χρατὴρ τεϑῇ πλήρης, οἱ στάντες αὐτῶν ἐπὶ τὸ χεῖλος καὶ καταβλέ- 

10 

20 

3o 

40 
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ψαντες ἐπὶ τὸν τῷ ὕδατι ἐμφαινόμενον, καταράττουσι, χαὶ ἐλαιοβρόχων γενομένων ? τῶν πτερῶν 

συγκόλλησις αἰτία γίνεται αὐτοῖς ἁλώσεως. οὕτω φασὶ καὶ ὄρτυγες ἕν ὀχείας καιρῷ, κατόπτρου ἐξ 

ἐναντίας αὐτῶν τεϑέντος, χαὶ πρὸ τούτου χειμένου βρόχου, τρέχοντες πρὸς τὸν ἐμφαινόμενον ὄρτυγα 

1171τῷ κατύπτρῳ, ἐμπίπεφυσιν εἰς τὸν βρόχον. Ὅτι δὲ ἐκ τοῦ ψὰρ ψαρὸς γίνεται «αρὸς ἵππος ὃ κατὰ 

τὸν ψᾶρα ποικίλος καὶ ὡς εἰπεῖν βαλιὸς, οὐκ ἔστιν ἀμφιβαλεῖν. Négoc δὲ ov παρέργως ς εἶπε τὸ πολὺ 

πλῆϑος τῶν ψαρῶν zai τῶν κολοιῶν, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τὸν ἀέρα ἔστιν οὗ ἐπισκιάξουσι γέφους δίχην τῇ 

πολλῇ συνεχείᾳ xoi πυχνότητι. 70 δὲ ἔρχεται δύναται εἰλῆφθαι γενικῶς ἀντὶ τοῦ πέτεται. Οὐλον δὲ 

ἀντὶ τοῦ συνε στραμμένον xai ὀξὺ διὰ δειλίαν. οὕτω γὰρ κλάζουσι τὰ δειλαινόμενα. τῶν μέντοι ἡδο- 
μένων χαλαρὰ 5 φωνή). δύναται δὲ χαὶ ἀντὶ ὀλεϑρίου νοηϑῆναι. 1 ἵνα ] οὖλον Ἄχεχλήγοντες ἀντὶ τοῦ άο 

10 σημαντικὸν ovx ἀλλοτρίου, ἀλλ δἰκείου ὀλέϑρου (ἄάχοντες. οὕτω γὰρ ὑπόχεινται κλάξειν xal αἱ εἰρη- 

μέναι ὄρνιϑες καὶ οἱ ᾿ἡχαιοί. Τὸ δὲ κεκληγοντε € ἀπὸ τοῦ κεχλήγω ἐστὶν ἐνεστῶτος, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ 

ἐῤῥέϑη. rris δὲ ἔχει τὸ; νέφος ψαρῶν, ἢ κολοιῶν κεκλήγοντες, ὡς εἴ περ ἔφη ψᾶρες xai χολοιοὺὶ 

χλάζοντες, οὐ γὰρ πρὸς τὸ ἑνιχὸν οὐδέτερον νέφος. ἀλλὰ πρὸς τὸ νοητὸν χαὶ νῦν ἀπήντησε τῆς λέξεως 

0 πέρ ἐστιν οἱ ψᾶρες καὶ οἱ χολοιοί. ( Vers. 739.3; Ὅρα δὲ χαὶ ὡς ίρχον δηλοῖ σαφῶς είναι ὃς οὐ 

μείζοσιν ὀρνέοις ἀλλὰ μιχροῖς ἐπιτίϑεται. εἰ δέ τις ὀνοματοποιία τὸν κίρκον παράγει; ὡς nt ἣ κρὲξ 

τὸ ὄρνεον ἐκ τοῦ χρέγειν παρήκται, ἵνα ἢ £x τοῦ χρίξειν χρίκος καὶ πρὸς ἀποφυγὴν συνεμπτώσεως 

κίρκος , πρὸς ὁμοιότητα τῆς χρεκὸς χαὶ τῆς κερκίδος, οὐκ ἔστιν ἀσφαλῶς ἀποφήνασθαι. ϑηλυκῶς 

δὲ τὰς ὄρνιϑας λέγει, ὡς δηλοῖ τὸ; μικραῖς ὄρνισι, χατὰ ἔϑος ᾿Ζττιχόν τε xci Ιωνιχόν. ἡ δὲ τῆς 

ὑπὸ προϑέσεως μετὰ δοτικῆς σύνταξις ἐν τῷ, ὑπὸ «Αἰνείᾳ xai "Exrogt πάνυ συνήϑης Ὁμήρῳ. 
20 (Vers. 759.) Τὸ δὲ ἴσαν δύναταν μὲν καὶ ἀπὸ τοῦ εἶμι γίνεσϑαι, ὡς xai ἐν ἄλλοις ἐδηλώϑη, τοῦ 

᾿παραληγομένου τῇ εἰ διφϑόγγῳ. decidi δὲ δέξειεν ἂν εἶναι ἀπὸ τοῦ ἑτέρου ik, τοῦ παραληγο- 

μένου μόνῳ διχρόνῳ. διμοθεῖεον γὰρ ἡ "γραφὴ τοῦ εἰμι ῥήματος κατὰ τοὺς παλαιούς. “Σημείωσαι δὲ 50 

χαὶ ὡς ϑαυμασίως χαὶ πεφεισμένως οὐχ εἰπὲν ὡς φεύγοντες ἐῤῥιψαν ὅπλα, ἀλλὰ ἔπεσον φευγόντων 

Δαναῶν ὡς οἷα ἐκ τύχης περὶ τὴν τάφρον, ἵνα μὴ ἄντιχρυς εἰὲν ῥιινάσπιδες. χαὶ τὸ μὲν πρᾶγμα, 
φασὶ, μεμίμηται, αἰσχρὸν δὲ οὐδὲν εἴρηκεν, ἀλλὰ καὶ σεμνύνει ἄλλως αὐτοὺς, εἰπὼν Ott πολέμου 
δ᾽ οὐκ ἐγίγνετο ἐρωή. διῶ τοὺς ἀριστεῖς δὲ τοῦτο ἔφη. ἔφευγον μὲν γὰρ 0 πολὺς ὕχλος λαϑόμενος 
χάρμης, οἱ μέντοι ἄριστοι, ὡς εἰκὸς, οὐκ εἶχον πολέμου ἐρωήν. (Vers. 760.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτε τὸ; 
ἔπεσον τεύχεα, ἔστι νοῆσαι καὶ ὡς παραχολούϑημα τῶν ϑνησχόντων, ἵνα τὸ τεύχεα πολλὰ πεσεῖν εἴη 
ἀντὶ τοῦ ὁπλῖται ἔπεσον. καὶ ἔστι πρὸς τοῦτο οἰχεῖον καὶ τὸ, πολέμου δ᾽ οὐ γίνετ᾽ ἐρωὴ. ἵνα λέγῃ ὅτι 

30 πολλοὶ μὲν ἔπεσον, ὅμως δὲ ἡ μάχη οὐκ ἔληξε. (Vers. 761.) Τὸ δὲ, περί τ᾽ ἀμφί τὲ τάφρον, δηλοῖ 
καὶ αὐτὸ τὴν συγγένειαν τῶν τοιούτων δύο προϑέσεων, 1) μᾶλλον τὸ μὲν περὶ τάφρον σημαίνει ἂν τὸ 
χατ᾽ αὐτὴν τὴν τάφρον, τὸ δὲ, ἀμφὶ τάφρον, εἴη ἀντὶ τοῦ ἀμφὶς πανταχοῦ τῆς τάφρου. ἡ δὲ 
ῥηθϑεῖσα ἐρωὴ λείπεται προϑέσεως, ἵνα εἴη καὶ αὐτὴ κατὰ τὸ, ἵπποι δ᾽ ὑπερώησαν, ὅ ἐστιν ἀνε- 60 
χώρησαν. 

ΠΟΙ ΘΙΜΕΈΝΙΣ ΟΞ ΠΕ ἜΣ ς ΣΟ ΜΠ Ῥ 1127 

Pod. d Eu L.X. 

"ἀχιλλεὺς τὸν Πατρόκλου ϑάνατον ἐπιγνοὺς ὀδύρεται. ἀνελϑοῦσα δὲ ἡ Θέτις ἐκ τῆς ϑαλάσσης 
παρήηγορεῖ αὐτὸν xai παραινεῖ: ἀπέγεσϑαν τοῦ πολέμου, ἕως ἂν αὐτῷ ὅπλα κομίσῃ παρὰ τοῦ 

“Ἡφαίστου. γελευσάσης δὲ Ἥρας, ἄοπλος προσελϑὼν ἐπὶ τὴν τάφρον ἐπιφαίνεται τοῖς σολε- 

4o μίοις, καὶ αὐτὸν ἐχπλαγέντες φεύγουσι. καὶ χατὰ τὴν φυγὴν πολλοὶ διαφϑείρονται. τὸ δὲ τοῦ 

Πατρόκλου σῶμα διασώσαντες οἱ Μυρμιδόνες λούουσιν. “Ἤφαιστος "δὲ ᾿Αχιλλεῖ πανοπλίαν xara-10 

σχευάζει. 
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, ' , , , c [ - , - 

Ὅτι ὁπλοποιίαν τὴν δαψῳδίαν ταύτην ἐπιγράφουσιν οἱ παλαιοὶ διὰ τὰ ἐνταῦϑα ὅπλα τοῦ ᾽4γιλ- 
λέως & πέρ “Ἥφαιστος τεύξει. τὸ δὲ ἡρῶον αὐτῆς γνώρισμα τοιοῦτον" σίγμα, Θέτις Api παρ᾽ 

30 ᾿Ἡφαίστου Ἀφέρεν ὅπλα. χαὶ ἄλλως δὲ, σίγμα, τεύχεα τεῦξε καμὼν “Ἥφαιστος Ania. ὅτι δὲ τὸ 

σίγμια σὰν λέγεται Δωρικῶς, προδεδήλωται. (Vers. 2.) Ὅτι τὸν uiv ᾿Αντίλοχον πόδας ταχὺν ἐν- 
ER. , ' ) , , 3 

ταῦϑα λέγει ὁ ποιητὴς, εἰπών" Lvrioyog δ᾽ Ji. πόδας ταχὺς ἄγγελος ἦλϑε. τὸν δὲ ᾿Αχιλλέα 

προϊὼν ἁπλῶς οὕτω ταχὺν ἐρεῖ. καὶ ἴσως μὲν τὸ αὐτὸ λέγει ἐν ἀμφοῖν" διὸ προϊὼν ᾿Αχιλῆα λέγει 
, ' , , , ' & , U ' « - 4 

πόδας ταχύν" ἴσως δὲ καὶ πλείω ἔμφασιν ἔχει τὸ ἐν ἁπλότητι τὸν AyiAMÉR ταχὺν ῥηθῆναι, ὡς καὶ 
PLE , ^ * ' , , M. ν - ) - , € ΄ ΄ 

30 ἄλλως ὄντα ταχὺν καὶ μὴ μόνον κατὰ πόδας. ἔστι *Ó ἐνταῦϑα εἰπεῖν, xol ὅτι xad ἑτέραν ἀνάγνω- 
δ᾽ Ὁ. “Ἑ E ᾿ 2 M , Nj » E ΠῚ , e E. 

σιν οὐχ ἁπλῶς ταχὺς, ἀλλὰ πόδας ταχὺς ἄγγελος νοεῖται ὃ ᾿ΑΙντίλοχος. (Vers. 5.) Ὅτι χραῖρα 10 
^ , c 2 , ^ € E » , 3. et D: , e xus "x - T 

aequa κυρίως ἢ ὀρϑία καὶ, ὡς ἄν εἴπῃ τις, κάρη αἰρόμενον, ive jj χάραιρα, καὶ ἐν συγκοπῇ χραῖρα, 

ἐξ ἧς οἱ ᾿Δττικοὶ τὸ τῆς κεφαλῆς ἥμισυ ἡμίχραιραν φασὶν, ὡς εὕρηται καὶ παρὰ τῷ κωμιχῷ. ἀπὸ δὲ 
, k - ES A T ' 2 , E. - 

ταύτης xe νῆες μεταφορικῶς πολλαχοῦ καὶ βόες ορϑόχραιραν παρὰ τοῖς ποιηταῖς. ( Vers. 4.) Ὅτι 
3 d , ' - a B ΄ [4] DL ΄ x: 

ἐπὶ χαραδοκοῦντος τὸ ἤδη γεγονὸς καλὸν εἰπεῖν τὸ, τὰ qoovéov ἀνὰ ϑυμὸν αἱ δὴ τετελεσμένα εν. eni 
, ^ , , ^ ^ , — 3 M - 

4o "φόβου δὲ μέλλοντος ῥηϑήσεται τὸ, μὴ δι μοι τελέῃσι ϑεὸς κακὰ κήδεα ϑυμῷ. ᾿Αχιλλεὺς δὲ τοῦτο 
n * ^ - , 2 Ν y:« ^ Li Ἁ "ἡ 5 ' 3 - - 

φησὶ δεδιὼς περὶ τῷ llarQoxÀo. εἰ δὲ προεῤῥέϑη πρὸς τινος τὸ μέλλον χακὸν, οἰκεῖον προσϑεῖναι καὶ 
, - 3 " , » - ὌΝ ' * ' , ze » 

τὸ, ὥς ποτέ μοι ὁ δεῖνα διεπέφραδε καί μοι ξειπε. τοῦτο δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς ταὐτόν ἐστι τῷ, ἔπος 
3 y 3» D 35V, - , , ' Ww. dun. -— ' ἐς 5. 2 ε c - 

T ἔφατ᾽ ἔκ v ὀνόμαζεν. ἐκ παραλλήλου γὰρ καὶ ἐκεῖ καὶ wÓs ταὐτὰ αἱ λέξεις δηλοῦσιν. (Vers, 8.) 
3 , «cc , - ^ , z * ^ , , r N , » - et 

Ἰστέον δὲ ὃτι ἐν τῷ, μ᾽, δὴ μοι τελέσειε ϑεὸς xaxa κήδεα, λείπει συνήϑως τὸ δείδω ἢ τι τοιοῦτον, ive 
^ ^o ! , ^ SEN Ἁ , * - - , 

λέγῃ ὅτι δέδοικα μὴ τόδε μοι ποιήσοι ὁ ϑεός. "TO δὲ, κακὰ κήδεα, πρὸς διαστολὴν κεῖται καλοῦ χή- 20 
ει ^ , , , - - ^ ' « ^ ' 

Oovc, 0 ἐπὶ ἀγχιστείας λαμβόνεται. ἐν τούτοις δὲ κεῖται συναπτῶς καὶ λοξὸς χρησμὸς δοϑεὶς ὑπὸ Θέ- 
3 - , / T4 ν᾿ 2 » t- o 2 Li , ' € i] , , 

Ti00G ἀχιλλεῖ, λέγων, Mvouidovov rov ἄριστον, ἔτι ζωντὸος “ἰχιλλέως, χερσὶν ὑπὸ Τρώων λείψειν 

5o q&og * Πελίοιο, τουτέστι ϑανεῖν περιφραστικῶς. ἐπέχρυψε μὲν γὰρ ἐπίτηδες τρόπῳ χρησμολογιχῷ τίς1178 

ὃ τοιοῦτος, ἐκβέβηχε δὲ εἰς τὸν Πάτροχλον. ιυρμιδόνας δὲ zal νῦν ὡς καὶ πρὸ ὀλίγων τὴν τῶν 
, ' ΄ 3 * D a -} , ^ , » , c , 

Μυρμιδόνων στρατιὰν λέγει. ov yag δήπου καὶ τοῦ “ἰχιλλέως δὶυρμιδόνος ὄντος κρείττων o IHorpoo- 
r ιν " - "- ' X , - 

xlog. (Vers. 12.) Ὅτι δεινοὶ r0 χεῖρον ἐλπίζειν oi στέργοντες. ᾿“χιλλεὺς ovv xAovovuévovg δρῶν 
' eV - , , - ' - , ^ [4 , LI - , 

τοὺς ' EXÀnvag δυσελπίς ἐστιν, ἀγωνιῶν i TOU φίλου, καὶ μήπω τί μαϑὼν περὶ τοῦ llorgoxAov 
i] «t 'o - - , 14 ^ , * ^ , 

δεινὸν, ὅμως στοχάξεται τοῦ χακοῦ, λέγων" ᾧ μοι ἐγὼ, τί δὴ ᾿Ζχαιοὶ νηυσὶν ἐπικλονέονται, καὶ 
ἑξῆς τὰ “προγραφέντα ἕως τοῦ, DI μάλα "δὴ τέϑνηκε Mevotriov ἄλκιμος υἱὸς, σχέτλιος. εἰτα xai 

ἠρέμα αἰτιώμενος. quar ἢ μὴν ἐχέλευον ἀπωσάμενον δήιον πῦρ νῆας ἐπ᾽ ἂψ ἰέναι. μηδὲ" Exrou igt So 

μάχεσϑαι" πρὸς 0 περ εἴ τις εἴπῃ, ὅτι οὐχ᾽ εὕρηται μνησϑεὶς ἐκεῖ τοῦ "Exrogog ᾿Αχιλλεὺς, ἔστιν εἰπεῖν 

ὡς τὴν ἑαυτοῦ ᾿μέϑοδον ἀνακαλύπτει ὃ ποιητὴς ἐνταῦϑα, μονονουχὶ λέγων ὡς, εἰ χαὶ ἔφη Ap soe 

ἐκεῖ μή τις ἀπ᾿ Οὐλύμποιο ϑεῶν ἐμβηη. ἐβούλετο μὲν εἰπεῖν, μή σοι ὁ “Εχτωρ ἐμβῇ, ἐσχημάτισε δὲ 
» 

ἄλλως διὰ τὸ σεμνότε £QOY. Σημείωσαι δὲ ὅτι pico ἐν τοῖς δηϑεῖσιν ὕψωσε τὰ χατὰ τὸν 

θο ἑταῖρον Πατροκλον ὁ ᾿Δχιλλεὺς, ἀπὸ τῆς τῶν ᾿βλλήνων “φυγῆς στοχαζόμενος αὐτὸν πεσεῖν, xai 

διδοὺς νοεῖν ὡς τοῦ Πατρόκλου ζῶντος οὐχ ἂν ἔφυγον oí ᾿ἡχαιοί. προοιχονομεῖ δὲ διὰ τούτων 

Ὅμηρος xci τὸ φορητῶς ἀκοῦσαι τὸν yia τὸν τοῦ ΠΠ]}ατρόκλοιι TT MAE xai μὴ ἀνήχεστόν FE 
ἑαυτὸν διαϑέσϑαι. προμεμάλακτο γὰρ τῇ ἐλπίδι καὶ οὐδὲν ἀκαραδόκητον ἤκουσεν. "Ev δὲ τῷ, 2 

μᾶλα δή τέϑνηκε, τὸ μάλα. οὐ τῷ τέϑνηκε συνταχτέον, ἀλλὰ τῷ ἡ. τὸ μὲν γὰρ εἰπεῖν ὄντως μάλα 
ὀρϑῶς ἔχει" φᾶναι δὲ ὕτι μάλα ἘΣ ,αε. γελοῖον χαὶ ἀδιανόητον. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι οὐ πάντῃ ἐντελῶς 4o 

3 

11287, κατὰ τὸν yiAéa ἡϑοποιία ἐνταῦϑα ἔχει, ἀλλ ἐχρῆν μὲν ἐν τῷ "τέλει αὐτῆς εἰπόντα ὡς ἐχέλευον 

ἀπωσάμενον δήιον πῦρ ἐπανελϑεῖν, προσϑεῖναι καὶ ὅτι, ὃ δὲ μὴ ὑπακούσας ἄλλως ἐποίησεν: ἐλϑόν- 

Tos δὲ τοῦ ᾿Αντιλόχου κατὰ σπουδὴν ἀπεκωλύϑη τῆς τοιαύτης ἐννοίας. διὸ καὶ ὃ ποιητὴς ἐπισημαι- 
γόμενος (Vers. 15.) ἔφη" ἕως ó ταῦϑ' ὥρμαινε κατὰ φρένα, τόφρα ἦλϑεν ᾿Αντίλοχος ἀγγέλλων τὰ 
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σχυϑρωπα. Τὸ δὲ, ᾧ μοι ἐγώ, ἔστι μὲν Arrixov, ἑρμηνεύεται δὲ διὰ τοῦ ἐφεξῆς, ἤγουν τοῦ, ᾧ μου 
“Πηλέως υἱέ. ὡς γὰρ ἐχεῖ ὁ Αντίλοχος προσφωνεῖ. τὸν Mia κλητικῶς, οὕτω καὶ ὧδε ὁ "Ἀχιλλεὺς 

ἕαυτον ἀφελῶς, ὡς εἴ nio ἔλεγεν ᾧ μοι ὦ “Αχιλλεῦ ἐγώ. τούτου παρ᾽ Εὐριπίδῃ μίμησις τὸ, δύυστην᾽, 
ἐμαυτὴν γὰρ λέγω λέγουσα σὲ, Ἑχάβη.  ( Vers. 13.) "Opa δὲ τὸ σχέτλιος οὐδὲ νῦν ἐπὶ ἀδικίᾳ ῥηϑὲν 
ἀλλὰ δι᾽ οἶκτον xol ληφϑὲν ἀντὶ τοῦ τάλας; τλήμων, ἐπίπονος, πολλὰ ἀνασχόμενος xci ανατλάς, 

ἢ ὁ πλέον οὗ πέρ ἐχρὴν σφοδρύς. ἔδεν γὰρ σχέσϑαι χαὶ τλῆναι χαὶ μὴ ἐπαγαλλόμενον πολέμῳ πρὸς 

Ἴλιον ἡγεμονεῦειν. καὶ τοῦτο μὲν εὐφημιότερον 0 “Ἀχιλλεὺς εἶπε σεμνύγων τὸν φίλον Πάτροκλον. αὐτὸς 
δὲ ὁ ποιητὴς πρὸς ἀλήϑειαν σχώπτων νήπιον. ἐκεῖνον ἐκάλεσεν, ἐπειδὴ μὴ πειϊσϑεὶς ἀγαϑῇ παραι- 10 

φάσει. ἑταίρου ὥλετο. (Vers. τά.) To dod νῆας. ἐπὶ ἂψ i£VCL σαφέστερον φϑάσας ἔφρασεν ἐν τῷ, 

10 ἐκ νηῶν ἐλάσας ἰέναι πάλιν. ( Vers. 17.) “Ὅτι τῷ μετὰ πένϑους α)γέλ ovt τὰ σχυϑρωπὰ οἰκεῖον TO, 
δάκρυα ϑερμὰ χέων φάτο ἀγγελίην ἀλεγεινὴν. τοιούτου δὲ προσώπου χαὶ τὸ, ἢ μάλα λυγρῆς πεύσεαι 

ἀγγελίης, ὃ ἢ μὴ ὥρελλε γενέσϑαι, ὅ περ .“Αντίλοχος τῷ Apis λέγει, ἕ ἐχ Μενελάου μαϑῶν. δηλον δ᾽ 
ὅτι τῆς λυγρῆς ἀγγελίας ἑρμηνευτιχὸν TO TE αλεγεινὴν χαὶ τὸ; ἣ μὴ ὥφελ λε γενέσϑαι. ὡς πθοξιθητρι. 

( Vers. 20. ) Ὅτι συντομίας χρὴ παράδειγμα ἔχειν καὶ τὸν τοῦ vriA ἰόχου ἐνταῦϑα λόγον; ὃς γοργό- 

τατα πᾶν τὸ κατὰ Πάτροκλον πλατυ παϑος ἐμπεριγράφεν δυσίν ἔπεσι τὸν ϑανόντα εἰπὼν καὶ τοὺς 

ὑπερμαχοῦντας ycioUg xci τὸν κτείναντα, χαὶ οὕτως ἱκανῶς ταχύνας τὸ κακάγγελον. φησὶ γάρ" 

κεῖται ᾿Πάτροκλος" νέκυος δὲ δὴ ἀμφιμάχονται γυμνοῦ" ἀτὰρ τά γε τεύχεα ἔχει κορυϑαιόλος ἽἜχτωρ. 

Καὶ ὅρα ὃτι TO πένϑος ἐγκόπτον τὴν πολυλογίαν οὐδὲ τοὺς δύο στίχους ἐντελῶς ἀφῆχε φρασϑῆναι. 

ἐν γὰρ τῷ, νέχυος ἀμφιμάχονται s λείπει ἢ τὸ ᾿ἡχαιοὶ ἢ) τὸ Τρῶες καὶ ἀχαιοί. “μάχονται μὲν γὰρ 
20 ἀμφότεροι; ὑπερμαχοῦσι δὲ μόνοι "geo. καὶ οὕτω μὲν ἐν τοῖς τοιούτοις καὶ νῦν καὶ ἀλλαχοῦ. δὲ 

βοαχυλο γεῖ ὁ ποιητής. τοῦτο δὲ οἱ τοαγιχοὶ οὐκ ἐζήλωσαν, αλλὰ μακρὰς ἐπάγουσι διηγήσεις ταῖς 20 

συμφοραῖς, xai μάλιστα. Εὐριπίδης. κρεῖττον δὲ πάνυ πολλῷ τὸ τοῦ ποιητοῦ. ἐν yao ταῖς μεγίσταις 

λύπαις οὐ χαλὸν πολυλογεῖν εὐϑὺς ἐν ἀρχῇ τὸν à γγέλον. à ivo μὴ μάτην λαλῇ. 0 γὰφ ἀκούσας οὐκ 

εὐχαιρεῖ ἀκούειν μαχρᾶς ῥήσεως, ὡς οἷα κωφωϑεὶς ἐκ πρώτης τῇ βαρύτητι τοῦ ἀχούσματος. ᾿Ιστέον 
δὲ χαὶ ὅτι; ὡς ἤχουσεν, οὕτω χαὶ ἀφηγεῖται ὁ ̓ Αντίλοχος. καὶ γὰρ ὁ Μενέλαος τεχνικῶς καὶ αὐτὸς 

ἐστένωσε τὴν ἀφήγησιν, ὅτε τὸν “Ἀντίλοχον ἐδίδασκε τὰ κατὰ τὸν IHorooxAov, καϑὰ xa προγέγρα: πται" 

ὅϑεν ὠφελημένος 0 ᾿Αντίλοχος ἐπὶ πλέον στενοῖ τὸν λόγον οὐδὲ ἐπαινέσας τὸν Πάτροκλον, ὡς ἐχεῖ ὁ 
Μενέλαος, ἐχεῖνος μὲν γὰρ πέφαται ἄριστος ᾿Αχαιῶν ὁ ἔφη; οὗτος δὲ ἡοχέσϑη εἰπῶν, κεῖται Πατροχλ 08, 

οὐ γὰρ ἣν ἐπαίνων καιρός. “Ὅρα δὲ καὶ ἄλλως τὸ TOU Zvri 0y0U δεξιὸν. ἐν οἷς πρὸ τῆς ἀγγελίας εἰπε 

3o βραχυλογιχως, ἐν ἑνὶ μὲν σείχῳ προσεῖπεν, ᾧ (οι ΠῚῺηλέως υἱὲ δαΐφρννος, ἐν ἑτέρῳ δὲ προανεφώνησεν 

«g ἐν ’ y TUBiesqew n, εἰπών" 1) μαλα λυγρῆς πεύσεαι ἀγγελίης, ἐν δυσὶ δὲ δεηγή σατο" κεῖται Πάτροκλος 

καὶ ἑξῆς, ὡς τοῦ καιροῦ μὴ διδόντος πολλὰ λέγειν. ἔδτι ὅρα καὶ ὡς κατὰ τὴν παρατήρησιν τῶν πα- 
Ἀλαιῶν ποιχίλως ἐν οἷς λέγει παραμυϑεῖται τον Agde, οἰκειωσάμενός τὲ τὴν συμφορῶν ἐν τῷ εἰπεῖν 30 

a μου, καϑὰ χαὶ αὐτὸς Agile πρὸ τούτου, ᾧ μον ἐγὼ εἰπεν" ἔτι δὲ καὶ τοῦ Πηλέως ἀναμνήσας, 

ἵνα καὶ ὡς τοιούτου πατρὸς ὧν μετριάσῃ τὴν συμφοραν», χαὶ τὴν ἀγγελίαν δὲ λυγρὰν εἴπων, καὶ οὕτω 

προμαλάξας TOV Apo τῇ δυσελπιστίᾳ καὶ οὐκ εὐϑὺς ἀπαγγείλας TO δυσχερές. ( Vers. 29... ἢ 

|. 174903, νέκυος ἀμφιμάχονται, χρὴ γοησαν παραμυϑητιχὸν, ὡς περιμαχήτου ὄντος τοῦ νεχροῦ. (Vers. 21. τ 
To δὲ περὶ TOU ÉxroQog πᾶνυ ἀρίστως ἔχει" ἐρεϑίζει γὰρ τὸν EL εἰς μάχην; ἵνα ταχὺ ἐχδραμὼν 

εἰς ἄμυναν c aon Andy) TOV ϑυμὸν. καὶ un ἐπὶ πολὺ τρύχοιτο παϑαινόμενος, ὥστε ἢ πᾶσα τοῦ Ave 

40 λόχου ἀγγελία τε καὶ λαλιὰ δεξιῶς δεδείνωται δίχα μόνων δύο λέξεων, τοῦ χεῖται Πάτροκλος. ἐν ταύ- 

ταῖς γὰρ xe μόναις ἐστὶ τὸ τοῦ Juiyn ἡματος «πλοῦν. ( Vers, 19.) “Ὅρα δὲ τὸ πεύσεαν μετὰ γενικὴς 

ταχϑέν. λυγρῆς γάρ, φησι, πεύσεαι ἀγγελίης, ὡς καὶ πρὸ ολίγων, ὄφρα πύϑηαι λυγρὴς καὶ ἑξῆς. 

*( Vers. 22.) Ὅτι τὸν AyiMAéo , μαϑόντα ὡς ré viu Hat goxÀos , ἄχεος νεφέλη ἐχάλυψε μέ- áo 
λαινα" ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἑλὼν XOVLV αἰϑαλόεσσαν χεύατο χακ xe edis, χαρίεν δ᾽ ἤσχυνε πρόσω- 
πον, γέχταρέῳ δὲ; χιτῶνι, μέλαιν᾽ ἀμφίζανε Tépon* αὐτὸς δ᾽ ἐν κογίῃ, μέγας μεχαλῳστὶ τανυσϑεὶς κεῖτο, 

φίλῃσι δὲ χερσὶ κόμην ἤσχυνε δαίζων. ταῦτα δὲ οἰχεῖα λεχϑῆναι εἰς πάντα τὸν οὕτω παϑιαινόιιενον. 
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πολὺ δὲ τὸ εἰς rov Πάτροκλον φίλ τρον τῷ Ly Ael, οὕτω διατεϑειμένῳ ἐπὶ τῷ ἐχείνου ϑανάτῳ. καλῶς 

5o ἄρα πολὺ φίλτατον ἑταί * Quy αὐτὸν ἔλεγε. “Σηκείωσαι δὲ ἐν τούτοις ὡς τὴν ἐκ λύπης συνοχὴν xc 

πύκνωσιν νειρέλην ἐχάλεσε μέλαιναν» ὑφ ἧς ὁ νοούμενος ἐπιπροσϑεῖται ἥλιος. εἴη ἂν οὖν τὸ ἐναντίον 

oiov τι φῶς, ὡς τὸ, αἴ κέν τι φόως Δαναοῖσι γένοιο; ἤγουν 5599 Tig καὶ “χάρμα. "Üp« δὲ xai ὅτι 

εἰς ταὐτὸν τι ἐνταῦϑα ἔοικεν ἀγαγεῖν κόνιν. αἰϑάλην, καὶ τέφραν. εἰπὼν γαρ χόνιν αἰϑαλόεσσαν 

ἐπάγε δ. μέλαινα τέφρα; τὴν αἰϑαλόεσσαν κόνιν τερϑαν καλέσας. ( Vers. 24. ) To δὲ ἤσχυνεν ἀντὶ 

60 rov ἀχαλλὲς ἐποίησεν. ἀντίκειται γὰρ ὥς περ τὸ αἰσχος τῷ κάλλει *xal TO αἰσχρὸν τῷ χαλῷ, οὕτω 

καὶ TO αἰσχύνειν τῳ καλλύνειν. καὶ ἔστιν ἡ λέξις καιρία. διὸ καὶ ἐπέμεινεν αὐτῇ, εἰπών" χαρίεν 

ἤσχυνε πρόσωπον, TO πρῴην δηλαδὴ — χαὶ χόμην ἤσχυνε, τὴν ξανϑὴν χαὶ καλήν. Ὅτι δὲ τὸ 

112θχαρίεν ἤτοι τὸ μετέχον χάριτος πρὸ μιᾶς "ἔχει τον τόνον, προδεδήλωται. ( Vers. 25.) Χιτῶνα δὲ 10 

yUv TO ἐπιπολαζον ἱμάτιον ἔφη καὶ οὐχ ἐξ ἀνάγκης τὸ ἀμέσως ἐπικεχυμένον τῷ σώματι, εἰ μὴ ἴσως 1175 

μονοείμων ἔτυχεν εἶναι νῦν ὁ Αχιλλεύς. Εἰς δὲ το; νεχταρέῳ giro, ἐνθυμητέον, καὶ τὰ ἄμβροτα 

εἴματα, ἐν οἷς ϑειότης ἐνδύσεως δηλοῦται ἀπὸ τῆς κατὰ μυϑὸν ἀμβροσίας καὶ τοῦ ὁμοίου. νέχταρος. 

To δὲ μέλαινα οὐκ ἐκ παραγωγὴς ἔχειν ἔλαχε τὴν παραλήγουσαν δίφϑυγγον, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ μέλανος 

10 ἐπενθέσει TOU v γίνεταί. οὐ "μὴν τοιοῦτον ἡ ϑεράπαινα χαὶ τὰ χατ αὐτὴν, οὐδὲ ἡ γείταινα καὶ ἡ 

τέχταινα, οὐδὲ ἡ ἐκ τοῦ ϑεὸς ϑέαινα καὶ ἡ ἐκ τοὺ λύχος λύχαινα, οἷς ὅμοιον χαὶ ἡ [νάϑαινα τὸ 

κύριον, οὐδὲ ἡ παρὰ Διφίλῳ τούταινα, τὸ πάντῃ ξενίζον, ὃς ἐπιτιμᾷ τινὶ ὡς κακῶς τὰ τεῦτλα του- 
ταίνας καλοῦντι, οὐδὲ ἢ) σχόρπαινα. δοχεῖ δὲ ἐν τοῖς πλείοσι τῶν τοιούτων παρεισδῦναι ἀναλογία τοῦ 
μεσαιπόλιος. προῦὔπαρχοντος γὰρ ἐν αὐτοῖς τοῦ 0, εἶτα τραπέντος εἰς ἃ συνήϑως, καὶ προσλαβόντος 

2οτὸ £, παράγονται πολλὰ τῶν διὰ τοῦ evo ϑηλυχῶν. οὕτω γὰρ ἐκ τοῦ "γείτονος καὶ τέκτονος τ γεί- 20 
ταινα καὶ τέχταινα. χαὶ ϑεράπαινα δὲ χαὶ λέαινα ὁμοίως ἂν σχευωροῖντο. οὕτω δέ πως καὶ τῶν 

ἄλλων τὰ πολλὰ, ἐν oig zai ξύγαινα Aoi φάλαινα καὶ ὕαινα χερσαῖα τε xal ἰχϑύς. ὅτι δὲ καὶ σχόρ- 

παινα; ὁ ϑηλυς σχορπίος ὁ κατὰ ϑάλασσαν, δηλοῖ 0 γράψας τὸ, καὶ σχορπαίνας χαὶ σχορπίους 

πολλάκις ἡμεῖς ἐφάγομεν. "Ev δὲ τῷ ἀμφίζανε τὸ ἐγκάϑετον καὶ παράμονον τὴς τέφρας δηλοῖ διά τὲ 
τὸ πλῆϑος καὶ ἴσως καὶ δι᾿ ὑγρότητα ἢ δαχρύων ἢ ἱδρώτων, ὅϑεν ὡσεὶ xai πηλοποιηϑὲν τὸ τῆς τέ- 

3o * qoos λεπτὸν éveza nro. .( Vers. 26.) To δὲ, μέγας, μεγαλωστὶ, ἐνδιαϑέτως νῦν ἔφη ὁ ποιητὴς, 

ἐν ἄλλοις δὲ ovy οὕτω. εἶχε γάρ τι χαὶ μυκτῆρος ἐχεῖ ὁ λόγος. ὕνετῳ 27. ) To δὲ, φίλαις χερσὶν, 

ἔχει τι καὶ οἴχτου. μονονουχὶ γάρ φησιν ὡς ταῖς ἑαυτοῦ χερσὶ xa ἑαυτοῦ ἐχρᾶτο. εἰ δὲ μὴ καὶ δα- 

χκρύων πέπλησϑαι λέγεται, καὶ οὐδὲ ϑαλερὴ ἔσχετό οἱ φωνὴ, ἃ πρὸ μιχροῦ Αντίλοχος ἔπαϑεν. ἀλλὰ 

τοῦτο νῦν οὐ πάσχει οἷα τὸν rov Πατρόκλου καραδοχήσας καὶ ἤδη rura: ϑάνατον χαὶ διὰ 30 

4o τοῦτο προμεμαλαγμένος, ὡς εἴρηται. (Vers, 28.) "Ort τὰ ἐν βίῳ καὶ συ κνηϑὴ μεμητιχῶς φοαάζων 
0 ποιητὴς τήν τὲ bii dd Θέτιν ποιήσει διατιϑ ἐμέν γὴν ἐπὶ τῷ υἱῷ, χαϑα mio εἰχὸς., καὶ τὸν ἀντίλογον 

τὸ φιλιχον πληροῦντα ὅσιον; χαὶ οὐδὲ τὰς παρὰ τῷ Mile αἰγμαλώτους ἀπαϑεῖς ἀφίησι, διά τε 
τὸ φύσει τοιοῦτον, χάρτα γὰρ φίλοιχτον γυνὴ), καὶ πρὸς χάριν τοῦ δεσπότου, καὶ διὰ τὸ τοῦ Πατρό- 
χλον ἐνηὲς, xci διὰ μνήμην δὲ τῶν οἰχείων κατὰ τὸ, lleroozkov πρόφασιν, 0 nep ἐν ἄλλοις ἐρεῖ. καὶ 

τέως περὶ τῶν αἰχμαλώτων φησὶν οὕτω" δμωαὶ δ᾽ ἃς AAA eve ληίσατο Πάτροκλος τε, ϑυμον ἀχηχέ- 

μέναι μεγαλαὶ ἴαχον; &x δὲ ϑύραξε ἔδραμον ἀμφ Adde Oct ova , χερσὶ δὲ πᾶσαι στήϑεα πεπλή- ; 
yovro, λυϑεν δ᾽ ὑπὸ γυῖα ἑκάστης. φιλοπενϑὴς γάρ, φασι, γυνὴ βάρϑαρος αἰχμάλωτος. χαὶ οὕτω 
μὲν αὐταὶ, ὧν τὰ πάϑη τὰ za "Ouxjoov φρασϑέντα xor. σιμα εἰς λόγου πενϑιμοῦ γραφὴν, ὡς xe 
ἄλλα πολλὰ τοῖ τοιούτου τόπου. (ΜΝ 85.522. ) ̓Αντίλοχος δ᾽ ἑτέρωϑεν οδὺ 'ρετό, 101 , ——— AHBu, 4o 

5o χεῖρας ἔχων ̓ Ἵχιλῆος" ὁ δ᾽ ἔστενε χκυδαάλιμον zno' δείδιε γὰρ μὴ λαιμὸν ἀποτμύξειε σιδήρῳ. "καὶ ovrà 
μὲν χαὶ ποιεῖ χαὶ ὑποπτεύεται ᾿Ἵχιλλεὺς δι᾿ ὑπερβολὴν πένϑους. Πλάτων δὲ ὕστερον ἐν ταῖς Πολι- 

τείαις μὴ δεῖν λέγει τοιαῦτα ποιεῖν ὑπὲρ τεϑνεώτων ὡς δεινὸν τὶ πεπονϑότων: ἐν δὲ τοῖς Qro τοί TO 

μὲν ἀχιλλεὺς ληίσατο Παάτρυκλός τε; σεμνύνει TOV χείμενον ὡς τῶ AAA συναριστεύοντα: οὕτω καὶ 
τῷ Θησεῖ πρὸς χλέους ἣν, ὅτι τῷ Ἡραχλεῖ ἔργων τινῶν συνείηπτετο; καϑὰ χαὶ παροιμία δηλοῖ, λέ- 
γουσα τὸ, οὐκ ἄνευ γε Θησέως, ἐπὶ τῶν cvv ἑτέροις εὐδοχιμούντων. (Vers. 50.) ΤῸ δὲ δαΐφρονα 

ΞΡ 
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δοξοι ἂν ἴσως ὁπωσοῦν ἀφορᾶν καὶ πρὸς τὸ; χόμην ἤσχυνε δαΐξων, ἵνα μὴ μόνον χαϑ' ἑτέρων δαϊος 
ἀλλὰ καὶ καϑ'᾿ αὐτοῦ εἴη ὁ Adae. ( Vers. 34.) To δὲ, μὴ λαιμὸν ἀποτμήσει σιδήρῳ; ὝΕΣ. 
φασιν ἔχειν ἔννοιαν. ἢ γὰρ εἰχε τὰς τοῦ Api lug χεῖρας 0 ̓ ἀντίλοχος φόβῳ τοῦ μὴ ἑαυτὸν διαχρήσα- 

σϑαι, ἢ αὐταὶ μὲν εἴχοντο, ἵνα μὴ καταχέηται κόνιν ,' “ἀχιλλεὺς δὲ ἔστενε», δεδιὼς ui ὁ Ἕχτωρ ἀπε- 

1176δειροέόμησε Πάτροκλον, ἐλλιπῶς τοῦτο φράσαντος τοῦ ποιητοῦ πρὸς φύσιν τοῦ τὴν πολυλογίαν ἘΣ 
κόπτοντος πάϑους, 0 χαὶ “Ἄντίλοχος ἔπαϑεν ἐν τῷ; γέχυος δὲ δὴ ἀμφιμάχονται. ὡς γὰρ ἐκεῖνος τοὺς 

ἀμφιμαχομένους ἐσίγησεν, οὕτω καὶ ὁ Api eve τον δειροτομον᾿ ατορα. ἐπὶ δὲ τούτοις D ποιητὴς χαὶ 

τοὺς ἐκ τῆς Θέτιδος Ao*yovg ἀνακινῶν οἷα ἐκ τῶν μικροτέρων εἰς τὸ μεῖζον χαὶ πρὸ ἔργου nec ν φησὶν 6o 
( Vers. 35.) ὡς ᾿ἀχιλλεὺς uiv σμερδαλέον ὥμωξεν, ἄκουσε δὲ πότνια μήτηρ ἡμένῃ, ὡς χαὶ ἐν τῇ αἱ κεῖται 

10 ῥαψῳδίᾳ, ἐν βένθϑεσιν ἁλὸς παρὰ πατρὶ dans κὠχυσέ r ἂρ ἔπειτα, ϑεαὶ δέ μιν ἀμεαγέροντο 
πᾶσαν, ὕσαι κατὰ βένϑος ἁλὸς Νηρηίδες ἦσαν. ἃς καὶ ΓΤ ΣῊΝ πλὴν οὐ πάσας διὰ τὸ μήδ᾽ 

itat πάνυ ἐπαγωγὸν τὴς iv ὀνόμασι τοιούτοις διατριβὴς. ἴσως δὲ xol διὰ τὸ μὴ ἔχειν μηδὲ νῦν 
εὐπορίαν πλάσεως τοσούτων ὀνομάτων δεξιὰς καὶ εὐπροσίτου τοῖς ἀχροαταῖς. διὸ xci ολίγον τι ὑπὲρ 

| τὰς τριάκοντα μετρήσας εἰρη oouéves κατωτέρω Νηρηίδας, τὰς λοιπὰς ἐκ τῶν πεντήκοντα εἰς τὸ «091-1130 
| στον ῥίπτει, (Vers. 39.) εἰπων" ἔνϑ᾽ ἂρ ἔην Γλαύχη ve Θάλεια τε, καὶ ἑξῆς ἡ δεῖνα xoi δεῖνα ἕως 

TOU, εὐπλόκαμός T. Auc. εἶτα παραδεικνὺς δυνασϑαι τοὺς λογίους ἄνδρας ix τῶν zoe βάϑος 

ϑαλάσσιον xal ἄλλα ϑεῖναι ὀνόματα Νηρηίδων; ἐπάγει" ἄλλαι O^ αἱ χατὰ βένϑος, καὶ 23 ὡς χκεῖταν 

ἀνωτέρω. καλῶς ἄρα φϑασας παρεσημήνατο TO, πᾶσαι ὕσαι zcrc βένϑος ἦσαν. TO γὰρ. ὕσαι ἦσαν, 

ὑποδηλοῖ ze ἀπεῖναι τινὰς ἐκ τῶν ὅλων, αἱ δι᾿ αὐτὸ δῆϑεν οὐδ᾽ ἠριϑμήϑησαν. Εἶτα καὶ τὸν κωκυτὸν 

20 τῆς μητρὸς ἐκτιϑεὶς πρῶτον μὲν ὑποτίϑεται ( Vers. 927) βραχυτάτην προοιμιακὴν ἔννοιαν τοιαύτην" 

χλῦτε κασίγνηται, ὄφρα εἰ πᾶσαι εἴδετ᾽ ἀκούουσαι, ὕσ᾽ ἐμῷ ἔνι κήδεα ϑυμῷ. eite ( Vers. 54.) ἐπά- 

y& τὸ οἴκτιστον" Q uot ἐγὼ δειλὴ, ᾧ μοι δυσαριστοτόχεια, 1) ἐπεὶ ἂρ τέχον υἱὸν ὀμύμονά vé χρατερόν 

τε ἔξοχον ἡρώων, ὁ δ᾽ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἰσος, τὸν μὲν ἐγὼ ϑρέψασα φυτὸν ὡς γουνῷ ἀλωῆς, νηυσὶν 

ἐπιπροέηκα εἰς Duov Τρωσὶ μαχησόμενον᾽ τὸν δ᾽ ovy ὑποδέξομαι αὐτις οἴχαδε νοστήσαντα. ὄφρα 
δέ μοι ζώει καὶ δρᾷ φάος ἠξλίοιο, ἄχνυται, οὐδέ τί οἱ δύκναμαι χραισμῆσαι. ἀλλ᾽ εἰμ᾽ ὄφρα ἴδοιμι 10 

φίλον τέχος, ἡ δ᾽ ἐπακούσω, ὅττι μιν ἵχετο πένϑος ἄπο πτολέμοιο μένοντα. Καὶ ὕρα τὴν μονῳδίαν. τῆς 

Θέτιδος, πολλὰ καὶ αὐ τὴν ἔχουσαν χρήσιμα ἐν χαιρῷ τοῖς μονῳδιχῶς γράφουσι. καὶ νῦν μὲν ἡ μήτηρ 

πενϑεῖ xo ἑαυτὴν οὖσα, γενομένη δὲ παρὰ τῷ υἱῷ Anis μικρὸν ὕσον, ἐπεὶ παρηγορίας ἐκείνῳ ἔδει, 

τοιαῦτα μὲν οὐ λέγει, παραμυϑεῖται δὲ ὡς χρεὼν ὃν χαίρειν αὐτὸν, εἰ πάντα τετέλεσται ἐκ Διὸς ὡς 

So αὐτὸς εὔχετο, τὸ πάντας δηλαδὴ τοὺς “γαιοὺς ἐπὶ ταῖς ναυσὶν ἀλῆναι αὐτοῦ ἐπιδευομένους, παϑέειν 
τ᾽ ἀεχήλια ἔργα. καὶ αὐτὴ μὲν οὐδὲν οὕτω πένϑιμον φϑέγγεται, μὴ καὶ ἐπαυξήσῃ τὸ πένϑος τῷ υἱῷ. 
᾿Αχιλλεὺς μέντοι αὐτὴν οἰχτίσεται ἐν τῷ, ὡς ὄφελες σὺ μὲν «vÓL μετ᾽ ἀϑανάτῃσιν ἁλίῃσι μένειν χαὶ 
ἑξῆς, οὐ μόνον ὡς μητέρα τοιαύτην, καὶ οὕτω ταχὺ αὐτῷ cori ἐλϑοῦσαν παρήγορον, ἀλλὰ καὶ ἵνα 

χολακχεύσας ὑπα) ἄγηται εἰς & ϑέλει, ὧν τὸ aep aieo » ὁπλοποιία, εἰς ἣν καὶ τοῦ παιδὸς μὴ ἀξιώ- 

σαντος 7 μήτηρ σπεύσει, τὰς μὲν Νιηρηίδας πέμψασα, ὕϑεν ἠλϑον" ὁ γὰρ μῦϑος ἐφεπομένας ἀνϑρω- 

πίνως πενϑούσῃ τῇ ἀδελφῆ αὐτὰς ἐποίησεν εἰπὼν, αἱ δὲ σὺν αὐτῇ δακρυόεσσαι ἴσαν" αἰτὴ δὲ ἀνελ- 

ϑοῦσα εἰς τὸν “Πφαιστον, ὃς ὕπλα gant oen τῷ pM. *(Vers. 53.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ uiv 20 
εἴδετε, ὅ πέρ ἐστι δηλοῦν JU UUP ) ϑέαν, ἐνεστώς ἐστιν ὁριστιχὸς πεζογράφοις ἄχρηστος. To δὲ δυσα- 
θιστοτόχεια δηλοῖ μὲν τὸ ἐπὶ καχῷ τετοκυῖα τὸν ἄριστον. καὶ φασὶν ἐντεῦϑεν μεταλαβοῖσαν τὴν 

4o Ὀλυμπιάδα εἰπεῖν περὶ ᾿Αλεξάνδρου, ὡς κρείσσων γέγονεν ἢ μητρὶ συνέφερε. σημειοῦνται δὲ οἱ πα- 

λαιοὶ τὴν Ὁμηρικὴν λέξιν ταύτην ὡς ἐκ τριῶν σύνθετον, λέγοντες σπανίως εὑρίσχεσϑαι τὰς τοιαύτας 
παρὰ τοῖς σπουδαιοτέροις τῶν ποιητῶν, πλεονάξειν δὲ αὐταῖς μάλιστα τοὺς iu dec φαίνεται δὲ 
προὔπάρχειν 7] δυσαριστοτόχος, καὶ am αὐτῆς παρῆκται ἡ δυσαριστοτόχεια" οὕτω γάρ φασιν οἱ 
Shyvirt εἰναι xal πρωτοτόχον xci πρωτοτόκειαν. ὁμοία δέ τις τριῶν λέξεων σύνϑεσις παρ᾽ vu 

καὶ ἐν τῷ παναώριος. (Vers. 56.) Τὸ δὲ, ἔρνεϊ ἶσος, παραβολὴν ἐμφαίνει τοῦ τῆς ἐλαίας ἔρνους 
ἣν ἐν τῇ πρὸ ταύτης ῥαψῳδίᾳ ἐπὶ Εὐφόρβῳ πλατέως ἔφρασεν ὁ ποιητής. ἐῤῥέϑη δὲ οὕτω ἀρινομωζανα 

G a 
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διὰ τὸ TOU προσώπου ποιόν. οὐ γὰρ εἶχεν n Oérig ἐ ἐν τοιούτῳ πένϑει καλλιλογεῖν. διὸ καὶ τὸ, ὡς 

φυτὸν γουνῷ ἁλωῆς, ὁμοίως ἔφρασε. τίς δὲ ὃ γουνὸς, χαὶ περὶ ἁλωῆς δὲ, ἀλλαχοῦ ῥηθέντα χεῖται. 

(Vers. 57.) Τὸ δὲ ἀνέδραμε τὸ ταχὺ χαὶ μέγα δηλοῖ τῆς αὐξήσεως. (Vers. 64.) Τὸ δὲ, ἄπο πολέ- 

$o poto μένοντα, ὑπολαλεῖ ἀφελῶς χατὰ γυκναικεῖον ἦϑος τὸ μὴ χρῆναι πενϑεῖν τὸν υἱὸν οὕτως ἤρε- 

μοῦντα, καὶ μὴ δεδυχότα πολύδακρυν πόλεμον. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι Ὅμηρος. μὲν ἐπίστροφον τοῦ υἱοῦ 

πλάττει τὴν Θέτιν καὶ οὐδαμοῦ ἑτεροίαν, οἱ δὲ νεώτεροι τῶν ποιητῶν φασὶν ὅτι δωδεκαταῖον ὑπὸ Θέ- 

τιδος καταλειφϑέντα τὸν ᾿ἀἰχιλλέα Χείρωνι παρέδωκεν ὃ {Πηλεὺς τραφῆναι. ( Vers. 76.) Τοῦ δὲ ἀλῆ- 

ναι προὐπόκειται μετοχὴ ποιητικὴ ὁ ἀλεὶς καὶ δύσχρηστον ῥῆμα τὸ ἤλη: ὃ διαλυϑὲν ἐάλη γίνεται 

παρὰ τῷ ποιητῇ ὁμοίως τῷ ἐάγη. (Vers. 77.) ᾿Δεκήλια δὲ ἔργα ἢ τὰ μὴ ἡσυχαστικὰ κατὰ στερητι- 
χὴν σύνθεσιν xoi παραγωγὴν ἐκ τοῦ ἕχηλος, ἢ τὰ μὴ ἑκούσια, καὶ ὡς εἰπεῖν, & ἔπασχον πόλλ ἀεχα- 10 
ζόμενοι. xoi ταῦτα μὲν οὕτω. (Vers. 59.) ᾿Ιστέον δὲ ὡς ὀνόματα ταῖς ἀνωτέρω μνημονευϑείσαις 
Νηρηίσιν Ὅμηρος πλάττει, καϑα mov καὶ “Ησίοδος, ἀπὸ τῶν συμβεβηκότων ἢ ἄλλως ἐνΘθεωρουμένων 

τῇ τὲ ϑαλάσσῃ καὶ τῷ στοιχείῳ τοῦ ὕδατος, οἷον, 1 λαύκη μέν τις αὐτῶν καλεῖται διὰ τὸ τῆς ϑαλασ- 

σης ἔστιν ὕπου γλαυχὸν, γλαυχὴ μέν τις οὐσα, fiaeiidspas δὲ πρὸς διαφορὰν ἐπιϑέτου, ὡς κύριον. 

χαϑὰ καὶ ἡ Θόη μετ᾽ ὀλίγα Mere. 40.) οὐ τονοῦται ὀξέως ἀλλὰ βαρὺν τόνον ἔχει πρὸς διαστολὴν τῆς 

ἐπιϑετιχῶς λεγομένης ϑοῆς, ἢ καὶ αὐτὴ παρὰ τὸ ϑέειν γίνεται. Θάλεια δὲ ( Vers. 59.) διὰ τὸ τοῦ 

4o στοιχειακοῦ κὕδατος ζωογόνον ἔν τε ἄλλοις καὶ ἐν φυτοῖς δὲ, ἐφ᾽ ὧν τὸ ϑάλλειν κυριολεχτεῖται. ὅτι δὲ 
καὶ μία τῶν Μουσῶν ἐστὶ Θάλεια, καὶ ὅτι καὶ δαιτὸς ἐπίϑετον τοῦτο, πολλαχοῦ εἴρηται. καὶ ὅτι δὲ1177 
οὐδὲ τὸ ϑαλάττιον ὕδωρ ἐστέρηται εἰς τὸ πᾶν τοῦ ποιεῖν ϑάλλειν, ὡς δηλοῦσι δίχα φυκίων χαὶ 
μνίων καὶ οἱ παρὰ τῇ ἱστορίᾳ βαλανηφαγοῦντες που ϑύννοι, δῆλον ἐστὶ καὶ αὐτό" μαρτυροῦσι δὲ τῷ 20 
λόγῳ καὶ οἱ Θράᾷκιοι “Ῥηγῖνοι, παρ᾽ οἷς ἡ κατὰ σφᾶς ἐκ ϑαλαττίου στομίου λίμνη τῇ τῶν ἀμπέλων 
φυτείᾳ συμβάλλεται, τοὺς τῶν φυτῶν βόϑρους τοῦ χατ᾽ αὐτὴν ὕδατος ἐμπιπλῶσα, ἔνϑα δυσμετακόμι- 
στόν ἐστι τὸ γλυχύ, xoi ἄλλως δὲ αὕτη Θάλεια κατὰ τὴν δαῖτα, διὰ τὸ ἐκεῖϑεν ζωηρὸν ov μόνον τοῖς 
ἐναλίοις ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔξω ἐμποριχοῖς τὲ καὶ λοιποῖς, ὧν χάριν καὶ Δωτὼ INnoig πέπλασται, ὡς 
ῥηϑήσεται. (ετδ5. 42.) Κυμοδόκη δὲ xoi Κυμοϑόη διὰ τὰ κύματα, ᾿Ιστέον γὰρ ὅτι εἰσί τινα τῶν 
τοῦ ὕδατος. ἐξ ὧν ἑκάστου διάφορα τῶν τινὲς ΝΝηηίδων χοινοῦνται ὀνόματα, οἷον τὸ "]αιρα καὶ 

᾿Ιάνειρα καὶ Ιάνασσα, ἴσως δὲ ἀκολούϑως τοῖς δυσὶ τούτοις, καὶ τὸ Καλλιάνειρα καὶ Καλλιάνασσα; 

παρὰ τὸ ἰαίνειν, ἐπεὶ τοιοῦτον τὸ στοιχεῖον εὐφρόσυνον δηλαδὴ πολυτρόπως" ὅϑεν xai τις Νηρηὶς 
5o Πῆελίτῃ λέγεται, ὡς πολλοῖς αἰτία γλυχασμοῦ. οὕτω "χαὶ διὰ τοὺς ϑαλαττίους ἤχους ἡ μέν τις Κλυ- 

μένῃ, ὡς οἷον κλυτὴ καὶ ἐξάχουστος, ἡ δὲ Ayavi; διὰ τὸ ἄγαν αὔειν, Δωτὼ δὲ καὶ Δωρὶς διὰ τὰς ἐκ 3o 
ϑαλάσσης ἀγαϑας ὁπωσοῦν δόσεις" ὁμοίως xci Oor, ἢ) μάλιστα ὡς ἐῤῥέϑη Θόη, οὐ μόνον διὰ τὸ 
ταχὺ τοῦ ὕδατος ὅτε προῤῥέει, ἀλλὰ καὶ διότι ϑεούσαις ὑπόκειται ναυσί" διὸ οὗ μόνον ἡ ῥηθεῖσα 
Κυμοϑόη σύνϑετος ἐξ αὑτῆς, ἀλλὰ καὶ Auqudon ἑτέρα" διὰ δὲ τοῦτο καὶ ἄλλη τις Φέρουσα καϑ' 
ὁμοιότητα τοῦ Φόρκυνος ϑαλαττίου δαίμονος" Νησαίη δὲ καὶ ᾿ἀχταίη καὶ Σπειὼ διὰ τὰς παρὰ ϑά- 
λασσαν νήσους καὶ τὰς ἀχτὰς χαὶ τὰ κατ᾽ αὐτὴν σπέη, 0 ἐστι σπήλαια, ὁποῖα πολλὰ ἐχεῖ, καϑὰ 
δηλοῖ καὶ τὸ, ἀργύφεον πλῆτο σπέος, : καὶ τὸ, ὡς ἄρα φωνήσασα Θέτις λίπε σπέος. οὕτω δὲ καὶ 

-“μόϑεια παρὰ τὴν ἄμαϑον, ἣν οὐ καλῶς τινὲς ᾿“μαϑυιαν ἐτόλμησαν γ γράφειν πρὸς ὁμοιότητα τοῦ 
“ἰρείϑυιαν. αὕτη μὲν γὰρ φίσει ἔχουσα τὸ U δίχρονον ἐν τῇ παραληγοΐσῃ ἐχ τοῦ ϑύειν, ὃ ἐστιν 

ὁρμᾶν, εἰχότως τῇ VL διφϑόγ γῳ παραλήγεται χατὰ τὸ κυνάμυια, παρὰ τὸ ϑύειν γὰρ ἐν ὄρει γίνεται 
ἐχτάσε U TOU O εἰς (0* τῆς δὲ uad sias προὔποχειμένη ἡ ἄμαϑος, ἀπρόσβατός ἐστι τῇ ve διφϑόγγῳ. Ap 

60 ἔστιν οὖν ὡς ἀριστοτόχος, ἀριστοτόχεια, οὕτως ἄμαϑος, ᾿ἥμαϑεια. Ἅλία δὲ παρ᾽ αὐτὴν τὴν "ἅλα, 

ἑξῆς xoi κοινὸν τοῦτο πάσαις ἐπίϑετον, ὡς δηλοῖ τὸ, μετ᾽ ἀϑανᾶταις ἁλίῃσι. «Τιμνώρεια δὲ παρώνυ- 
μος λιμνῶν χαὶ ὁρέων, & δηλαδὴ πολλαχοῦ πο τς ὑποξύουσι, χαϑὰ καὶ ᾿Ωρείϑυια κατὰ ἔχτασιν 

τῆς ἀρχούσης ἣ ἐν ὄρει που ἔστιν οὗ ϑύουτα, ἢ διὰ τὰ καὶ ἐν ὕρεσιν ὕδατα. Πρωτὼ δὲ διὰ τὸ 
πρωτεῦον τοῦ ὕδατος καὶ ἀρχικόν.. διὸ xoci ΓΝημερτὴς χαὶ “ψευδὴς ἕτεραι δύο αὗται Νηρηί- 
δὲς τῇ αὐτῇ ἐννοίᾳ διοικούμεναν τῇ δῆϑεν ἀληθέστερον ἀρχικῆ, ὡς τῶν ἄλλων τριῶν στοιχείων 
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ψευδομένων οἷον τὸ ἀρχικὸν διὰ τὸ δοχεῖν ἐξ ὕδατος τὰ λοιπὰ ὡς em ἀρχῆς τινὺς γίγνεσϑαι. οὕτω 

δὲ καὶ τὸ Καλλλιάνασσα καὶ τὸ 4yevi, xai Κλυμένη τοῦ κατὰ TO ὕδωρ ἀρχικοῦ δόξαιεν ἂν ovx ἀφυῶς1131 
ἔνδειξις εἶναι, τὸ μὲν διὰ τὴν τοῦ ἀνάσσειν ἀξίαν, τὸ δὲ διὰ τὸ ἐκ τοῦ ἄρχειν γαῦρον xai περίκλυτον. 
καὶ ἄλλως δὲ, Νημαρτὴς xai yivog , ὀνόματα ϑαλαττίων δαιμόνων, διὰ τὸ εἰς ὅρχον τοῖς τότε 

πίπτειν τὴν ϑάλασσαν, ὡς δηλοῖ τὸ, χειρὲ δὲ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἕλεν ἅλα μαρμαρέην., ὃ ἐστι μαρμαίρουσαν, 

ἐκ τοῦ μαίρειν, ἐξ οὗ καὶ Μαῖρα Δηρηὶς , Οἱονεὶ ἡ λαμπρὰ, ἡ ἀχόλουϑος καὶ ἢ llavony, ἔτι δὲ καὶ 

5 1 ἀλάτεια, παρηχουμένη ὡς meg ἡ Θέτις τῇ χαταϑέσει τῆς ζαλης, οὕτως αὐτὴ τῇ γαλήνῃ. αὕτη δὲ 

καὶ διὰ τοὺς τῶν κυμάτων γαλ ακτοχρόους ἀφροὺς οὕτω καλεῖται. χαὶ “Π|ᾳανόπη δὲ ἄλλως διὰ τὸ λεῖον 

τῆς τοῦ ὕδατος ἐπιφανείας καὶ τῇ ὄψει ἀνεπιπρόσϑητον, χαϑά που δηλοῖ καὶ ὃ ποιητὴς ἐν παραβολῇ. 

10 Δυναμένη δὲ ἢ διότι τὸ στοιχεῖον τοῦ ὕδατος κατὰ τὸ δύνασϑαι ϑεωρεῖται πρὸς τὸ ἐνεργείᾳ τῶν εἰδο- 
ποιουμένων ἐξ αὐτοῦ, ἢ καὶ διὰ τὸ τοῦ ὕδατος ἰσχυρὸν; Ὁ χαὶ ὁ ϑαλάττιος πολλαχοῦ αἰνίττεται IHo- 

σειδῶν , ὃ διὰ τοῦτο καὶ ᾿Ενοσίχϑων καὶ ᾿Ενοσιγαιος. Δεξαμένῃη δὲ διὰ τὸ δεχάδα τὴν ϑαλασῖσαν 10 

εἶναι ζῴων τε τῶν ἐν αὐτῇ, καὶ τῶν εἰς αὐτὴν ὡς εἴς τινα δεξαμενὴν εἰσβαλλόντων ὑδάτων. Auguwoy 
δὲ δια τὲ τὰς κύκλῳ ἀπὸ γλυχέων ὑδάτων νομάς καὶ τὰ ἐν ὑγροῖς δὲ νεμόμενα. καὶ εἴ τινες δέ που 

ἕτεραι Νηρηίδων ἀλήσεις» oiov ““λοσύδνη ἢ Υδατοσύδνη ἢ Κυμὼ | ) ᾿Διιφιτρίτη, τοιούτοις τισὶ 

λόγοις ὑπάγονται. ὅτι δὲ οἱ παλαιοὶ πολλὴν καὶ εἰς τὰ τοιαῦτα t ἔσχον, ἄλλοι δηλοῦσιν. 
(Vers. 40, 45. 48.) Ὅρα δὲ ὡς 0 οὕτω πλούσιος τὴν φράσιν Ὅμηρος τῶν τοιούτων Νηρηίδων τρεῖς 
μόνας μετ᾽ ἐπιϑέτων προήγαγεν, εἰπών" Au) βοῶπις, ἀγακλειτὴ 1 αλάτεια, καὶ εὐπλόκαμος ᾿4μά- 
ϑεια. ἐφιλοτιμήσατο γὰρ ταχὺ ἐπελϑεῖν αὐτὰς, διὸ xoi ἐν τρισὶ μὲν στίχοις ἀνὰ τέσσαρα ὀνόματα 

20 Νηρηίδων ἔϑετο, ἐν δὲ τοῖς λοιποῖς ἑπτὰ ἀνὰ τρία. ( Vers. 45.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτε ἡ “ωτὼ, ὡς ἀπὸ 
τοῦ δῶ δώσω μεγεϑύνουσα τὴν ἄρχουσαν, συγκχροτεῖται καὶ ὑπὸ τοῦ δωτίνη καὶ τοῦ δώτωρ καὶ rol, 
ϑεοὶ δωτῆρες ἑάων, καὶ τοῦ δώτης καὶ ἀδώτης nag ᾿Ησιόδῳ, ἤδη δὲ καὶ τοῦ δῶρον χαὶ δωρεαί. 

( Vers. 42.) Ὅτι δὲ ᾿Δγαυὴ χαὶ ἡρωίδος ὄνομα, ὡς πὲρ καὶ Maige καὶ Κλυμένη, δῆλον ἐστίν. ὡς 
δὲ καὶ Dos wo γυνὴ Artur, ἣν ὁ μῦϑος ὑπὸ Βορέου ἁρπαγῆναι φησὶν, ὡς ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη, καὶ 
ὅτι ἐρωμένη Κύκλωπος ἡ ῥηϑεῖσα 1 αλάτεια, δηλοῦσι καὶ καὐτὸ οἱ παλαιοί. παρ᾽ οἷς ἠϑέτηται ὃ τῶν 20 
ἡρωίδων χορός. φασὶ γὰρ ὅτι Ὅμηρος μὲν κατὰ τὸ κοινὸν αὐτὰς εἴωϑε λέγειν, τουτέστι προσηγορι- 
zug Νηρηίδας, καϑὰ καὶ Βἰιλειϑυίας καὶ Movcag' ὁ δὲ κατ᾽ ὄνομα χαρακτὴρ ᾿Ησιόδειος ἄλλως τέ, 

φασι, καὶ γελοῖον προϑέμενον πάσας εἰπεῖν ἐπαγαγεῖν τὸ, ἄλλαι τὲ αἱ κατὰ βένϑος, ὥς πὲρ ἀποχα- 
μόντα xci μὴ εὐποροῦντα διηνεκοῦς πλάσεως ὀνομάτων. ἐνταῦϑα δὲ παραῤῥιπτέον ἀστείως ὅτι καϑὰ 

3o τις παίζων ἐπὶ μεγάλοις ἰχϑύσι ϑεοὺς αὐτοὺς ὠνόμασε. πυϑόμενος γὰρ ἰχϑυοπώλου ποταποὺς ἰχϑύας 
1178ἔχει, xoi μαϑὼν ἀνϑίαν καὶ λάβρακα xai τοιαῦτά τινα, ἔφη περὶ ἰχϑύων πυϑέσϑαι, οὐ μὴν περὶ 

ϑεῶν. ὡς οὖν ἐκεῖνος ἐξεϑέωσε τοὺς ἁδροὺς ἰχϑύας, οὕτω τις ἔπαιξε καὶ ἐπὶ ταῖς ΙΝηρηίσι. περὶ ὀψω- 

γίας γὰρ λέγων λαμπρῶς ἔφη" ὡς ἐπεισῆλθϑον ἡμῖν ἰχϑύες πολυτελεῖς, μονονουχὶ γὰρ καὶ τὰς Νηρηί- 
δας ὠψωνήκχει. (Vers. 50.) "Ert ἰστέον καὶ ὅτε οὐ μόνον ἐπὶ ἱματίου ἀργύφεον τὸ οἱονεὶ λευκὸν καὶ 
λαμπρὸν ὕφασμα, ἀλλὰ καὶ σπέος ὡς ἐῤῥέϑη ἀργύφεον., ἐνταῦϑα τὸ ὡσαγεὶ φωσφόρον καὶ ἀργὸν, 
ὃ ἐστι λευχὸν φαινόμενον, τροπῇ τοῦ O εἰς v “ωλιχῶς, ὥστε οὐδὲ χυρίως σπέος τὸ τοιοῦτον, & ye 

σπέος λέγεται τὸ οἷον σβέος χατὰ τοὺς παλαιοὺς διὰ τὸ ἀφώτιστον. "δοκεῖ δὲ προῦπαρχειν τοῦ «0; ὕφεον ὅ0 

τὸ ἄργυφον τρισύλλ aov, οὗ χρῆσις καὶ ἐν τῷ, ἄργυφα μῆλα νομεύων. ' EvrabOa δὲ (Ver s. 51.) xai τὰ 

στήϑεα πεπλήγεσϑαι τὰς IN. ἡρηίδας φησὶν ὡς πρὸ τούτων τὰς τοῦ ΑΙχιλλέως δμωὰς, ὃ δὴ γυναικῶν 

4o μόνων παρ᾽ Ὁμήρῳ ἔργον ὅτε παϑαίνονται, καὶ τὴν Θέτιν ἐξάρχειν λέγει ϑρήνου, τουτέστι τῆς ἀνω- 

τέρω dn dnaitiy e μονῳδίας. quoi γάρ᾽ αἱ δ᾽ ἅμα πᾶσαι στήϑεα πεπλήγονιο, Θέτις δ᾽ d ort γόοιο. 

τί δὲ τὸ ἐξάρχειν γόου, δηλώσουσιν αἱ ἐν τοῖς ἑξῆς ἔξαρχοι τῶν ϑρήνων. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ 
ἐφεξῆς μετὰ τὸ ἀργύφεον σπέος δύναται παρῳδηϑὲν εὐχρηστηϑῆναι εἰς πένϑος καὶ οὕτω" χλῦτε, xc- 

σίγνητοι, ὄφρ᾽ εὖ QVI εἴδετε ἀχούοντες ὕσα ἐμῷ, καὶ ἑξῆς ὡς προεγράφη. (Vers. 66.) Ὅτι εἰπὼν 

ὁ ποιητὴς ὡς δακρυόεσσαι ἴσαν ἤγουν ἐπορείοντο αἱ δ mendose , περὶ 0d σφισι χῦμα ϑαλάσσης ῥήγνυ το 

ἰούσαις, ἄνω δηλαδὴ μετὰ Θέτιδος, δηλοῖ ἐτυμολογικῷ τρόπῳ, ὅτε καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ τὴν ἐπιφάνειαν 
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τῆς ϑαλάσσης ῥηγμῖνα καλεῖ διὰ τὸ καὶ ἐν αὑτῇ ὡς καὶ ἐν τῷ αἰγιαλῷ χκύυματὰ ῥήγνυσθαι, ὡς εἴναν 

χαϑόλου ῥηγμῖνα, ἔνϑα κῦμα ῥήγνυται. (Vers. 68.) Ὅτι τὸ ὑψοῦ ἐπὶ ψαμάϑοις διασαφεῖται xai 
ἐνταῦϑα διὰ τοῦ, ἀχτὴν δ᾽ εἰσανέβαινον at Νηρηίδες ἐ ἐπισχερώ. εἰ γὰρ τὸ ἐχ ̓ ϑαλάττης ἱ ἰέναι εἰς ἀκτὴν 

40 &vo* βαίνειν iori, καλῶς ἄρα ἐῤῥέϑη χαὶ τὸ ὑψοῦ ἐπὶ ψαμάϑοις, ὥς πέρ αὖ πάλιν κατὰ λόγον ἄλλον 

εὖ ἔχει, ὡς προδεδήλωται καὶ vo, ὑψοῦ ἐν νοτίῳ. Ὅτι δὲ τὸ ἐπισχερὼ ὀξύνεται καὶ τί σημαινει , προεί- 

enean. Ὅτι ἐν Ὀδυσσείᾳ uiv ἡ ἐΙηνιλόπη φιλοφρονεῖται τὸν υἱὸν ἐλϑόνταά ποϑεν, φιλοῦσα κεφαλήν 

τὲ καὶ Guo quaeso ἫΝ ὯΝ ἐνταυϑα δὲ ἢ Θέτις ἅπτεται μόνον τῆς τοῦ παιδὸς κεφαλῆς" οὐ γὰρ χαίρει 

χατὰ Πηνελόπην, διὸ οὐδὲ φιλεῖ xar ἐκείνην. φράζει δ᾽ ἐνταῦϑα ( Vers. 70.) ὃ ποιητὴς οὕτω" τῷ 

δὲ βαρυστενάχοντι παρίστατο πότνια μἥτηρ., ὀξὺ δὲ κωχύσασα κάρη λάβε παιδὸς ἑοῖο, ἢ ἢ μᾶλλον ἔῆος 

ἤγουν ἡέος, ὃ ἐστὶν ἀγαϑοῦ, ὡς ἀπὸ τοῦ Uc ἠέος κατὰ μετάϑεσιν ἐῆος 7) καὶ ἰδίου. àó xai δασύνε- τὸ 

ται παρὰ πολλοῖς. καὶ οὕτω λαβομένη τῆς κεφαλῆς εἰπε τοὺς ἐν τῇ α ̓ ῥαψῳσδίᾳ δύο στίχους" τέχνον τί 

κλαίεις; καὶ ἑξῆς. εἶτα ἐπάγει πρὸς παρηγορίαν τὸ, τὰ μὲν δή τοι τετέλεσται καὶ τὰ ἐφεξῆς, ὡς πρὸ 

βραχέων γέγραπται, ἕως τοῦ, παϑεῖν ἀεχήλια ἔργα. “Ὅρα δὲ ὅτι ἐπὶ μὲν ᾿αἰχιλλέως τὸ βαρυστενάχειν 
οἰχείως ἔφη ὡς ἐπὶ ἀνδρός" ἐπὶ δὲ Θέτιδος τὸ ὀξὺ κωχύειν γυναιχώτερον. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι καὶ ταῦτα τὰ 

50 προσεχῶς γραφέντα εὔχρηστά ποτε εἰσὶν εἰς πένϑειμον γραφήν. * ( Vers. 79.) Ὅτι ὃ πολλοῖς uiv 
ἀγαθοῖς ἐνευϑηνούμενος., πολλὴν δὲ λύπην ἔχων ἐπὶ ϑανόντι φίλῳ, ἐρεῖ ἂν κατὰ τὸν ᾿Αχιλλέα τὸ, 
ταῦτα μὲν δὶ μοι Ὀλύμπιος ἐξετέλεσεν. ἀλλὰ τί μοι τῶν ἦδος, 0 ἐστιν ἥδυσμα, ἐπεὶ φιλος ὠλεϑ' 
ἑταῖρος; καὶ ἐπιτείνων τὸ φίλος ἐπαγάγοι ἂν xci τὸ, ὃν ἐγὼ περὶ πάντων tiov ἑταίρων. οὗ ἐπί- 
τασις εὐθὺς κείμενον τὸ, ἶσον ἐμὴ κεφαλῇ, τουτέστιν ὡς ἐμὲ αὐτόν. ἐντεῦϑεν δέ, φασιν, ὃ περὶ IIv- 

60 ϑαγόραν ὅμιλος ἀρχὴν ἑλὼν ὡρίζετο λέγων, ὕτι ὃ φίλος ἄλλος "ἐστὶν ἐγώ. ὑπερβολὴ δὲ φιλίας τὸ 20 

μηδὲ γομίξειν ἡδύτερον φίλου ζῶντος. χρήσιμον. δὲ τὸ, icov ἐμὴ κεφαλῇ. καὶ εἰς τὸ, Τεῦκρε φίλη 
κεφαλὴ, d περ εἴη ἂν ταὐτὸν τῷ, ὦ ἄλλος αὐτὸς ἐγώ. (Vers. 82.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, τόνδ᾽ 

1158 2απώλεσα, κείμενον μετὰ τὸ, ἶσον ἐμὴ κεφαλῇ, ἐπιλτασίς ἐστι τοῦ φίλος ὠλεϑ' ἑταῖρος. οὐ γὰρ 

ἁπλῶς, φησιν, ὥλετο, ἀλλ vm ἐμοῦ στείλαντος ἐχεῖνον εἰς μάχην. CVers. 83.) Ὅτι λυπεῖται 0 471-1179 

λεὺς οὐ μόνον ὡς τὸν ἑταῖρον ἀπώλεσεν, ἀλλ ὅτι καὶ éxelvov τὲ εὔχεα “βατωρ δῃώσας ἀπέδυσε. τοῦτο δὲ 

ov; ἁπλῶς οὕτω παρέῤῥιπται νῦν, ἀλλ ἑὐοιχονομήτως, ἵνα τὸν υἱὸν ἡ Θέτις ἀχϑόμενον ὅτι μάλιστα 

μαϑοῦσα xci ἐπὶ τῇ στερήσει τῶν ὕπλων φροντιεῖ τῆς ἐν τοῖς ἐφεξῆς ὁπλοποιίας. ἔστι δὲ ἀποδῦσαι 

ὕπλα τὸ ἐκδῦσαι καὶ σκυλεῦσαι. (Vers. 84.) Τὰ δὲ τοῦ ᾿“Ιχιλλέως τεύχεα πολλαχῶς φράζειν ὃ ποιη- 
τὴς ἐϑέλει οἷον πελώρια, ϑαῦμα ἰδέσϑαι, καλὰ καὶ ἀγλαὰ δὲ καὶ κλυτὰ, ἤδη δὲ xci ϑεόσδοτα, εἴ γε 

10 715 "t ϑεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα Ore τὴν Θέτιν βροτοῦ ̓ ἀνέδρος ἔμβαλον εὐνῇ. προϊὼν δὲ καὶ χάλκεα 30 

ἐρεῖ αὐτὰ, ἐκ τῆς χείρονος ὕλης οὕτω καλέσας, ἀφ᾽ ἧς καὶ τοὺς ἐργαζομένους αὐτὰ γαλχεῖς ἔλεγον. 

ἐρεῖ γὰρ, ἔντεα χαλὰ χάλχεα μαρμαίροντα. εἶεν δ᾽ ἂν αὐτὰ καὶ ἀγάλματα xai ἀγλαίσματα, εἴ ye 
αὐτὰ “Ἕκτωρ i ἔχων ὥμοισιν ἀγάλλεται καὶ ἐπαγλαΐζεται, ὡς μετ᾽ 0Atya λεχϑήσεται. δέκ 85,) Ὅρα 
δὲ τὸ, ἔμβαλον εὐνῇ, ἀντὶ τοῦ ἐνέϑεντο 7αμηλίῳ κοίτῃ, ὅ ἐστι συγκατεύνασαν τὴν Θέτιν τῷ Πηλεῖ. 

δύναται δὲ καὶ ἄλλως τὸ ἐνέβαλον εὐνῇ ἀστείως εἰρῆσϑαι ἀντὶ τοῦ ἐν ἔῤῥιψαν, ὡς ἐπὶ εἱρκτῆς ἢ) βο- 
ϑύνου ἢ τοιοῦδε τινός. τοιοῦτον γάρ τι καὶ οἱ ἄνισοι γάμοι καὶ ἀκούσιοι. " Ért ὕρα ὡς καὶ πρὸ τούτων 

εἰπὼν ϑεόϑεν δοϑῆναι τὰ ὅπλα τῷ Πηλεῖ ἐνταῦϑα καὶ τὸν καιρὸν τῆς δόσεως προσέϑετο, διαφόροις 

τόποις καταμερίσας τὴν ἱστορίαν, ὡς καὶ ἐπ᾿ ἄλλων εἴωϑε ποιεῖν. ( Vers. 86.) Τὸ 02, βροτοῦ ἀνέρος, 
ἐντελῶς καὶ νῦν πέφρασται. θεόν δέ γὲ μόνον εἰπεῖν, ἐλλιπῶς ἔχει. Ὅτι τὴν μητέρα οἰχτιζόμενος ὡς 

ἐῤῥέϑη à 0 ᾿Αχιλλεὺς UEM ὡς ὕφελες GU μὲν av μετὰ INi ρηίσι ναίειν, Πηλεὺς δὲ ϑνητὴν ἀγαγέσϑαι 4o 
ἄκοιτιν" νῦν δ᾽, ἵνα καὶ σοὶ πένϑος ἐνὶ φρεσὶ μυρίον εἴη παιδὸς ἃ mer τὸν οὐχ ̓ὑποδέ- 

20 ἕεαι αὖτις οἴχαδε νοστήσαντα. τοῦτο δὲ ἐκ τῶν τῆς Θέτιδος παρέξεσται, εἰποῦ "σης" τὸν δ᾽ οὐχ be 

ξομαι καὶ ἑξῆς, ὡς ἐμπεσεῖν ἀμγοτέρους εἰς γοῦν ἕνα. εἶτα ( Vers; 90. ) ὥς περ πᾶνυ φιλομήτωρ ἔδοξε 

εἶναι εὐξάμενός, φασι, μηδὲ γενέσϑαι αὐτὸς, ἵνα μὴ λυπῆται ἡ μήτηρ, διὸ καὶ ἀντιχτᾶται dias 
ἐχεῖϑεν εὔνοιαν, οὕτω δειχνύει χαὶ τὸ ὑπερβάλλον τῆς τοῦ Πατρόχλου φιλίας, ἐπὰν αγῶν" ἐπεὶ οὐδέ 
μὲ ϑυμὸς ἄνωγε ζώειν, οὐδ᾽ ἄνδρεσι μετέμμεναι, αἴ κε μὴ “Εκτωρ πρῶτος ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ 
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ϑυμὸν ὀλέσσῃ, Πατρόκλοιο δ᾽ ἕλωρα Μενοιτιάδαο ἀποτίσῃ. Kol 0ge προαναφώνησιν ταύτην, ἔτι δὲ 
καὶ ἀπολογίαν, ὧν πιϑανῶς πεισεται ὁ “Εχτωρ. ὁ γὰρ ἀποτίσων ἕλωρα ὡς χρεωστῶν ἀποτίσῃ. ἕλωρα 
γοῦν λαβὼν ὁ "Exrwp ἀπὸ Π|ατρόχλου, ὅτε περιμάχητος ὧν ἐχεῖνος εἵλκετο, τοιαῦτα χαὶ ἀποτίσει Gy- 

τιπαϑών. ἀσφαλέστερον δὲ καὶ σαφέστερον ἐῤῥέϑη νῦν τὸ, τοῦ δεῖνος ἕλωρα ἀποτίσει, vj πὲρ πρὸ 
τούτων τὸ, νῦν μοι τὸν ἀδελφὸν ἀποτίσεις. (Vers, 88. ) Ὅρα δὲ καὶ σχῆμα καίριον ἐλλειπτιχὸν ἐν 
τῷ, viv δ᾽ ἕνα καὶ σοὶ πένϑος εἴη. λείπει γὰρ ἀπὸ κοινοῦ τὸ, ἐνεβλήϑης εὐνῇ , ἢ τὸ ἤχϑης ἄχοιτις, 

ivo. εἴη τὸ πλῆρες οὕτω" viv δὲ εἰς γάμον. ἦλϑες ἀνδρὸς ϑνητοῦ, ἵνα πένϑος μυρίον ἔχῃς. ἐκ δὲ τοῦ 

πένϑος μυρίον, 0 ἐστι πολὺ, ἐπενοήϑη τὸ πολυπενϑής. (Vers. 91.) Τὸ δὲ, οὐδ᾽ ἄνδρεσσι μετέμμεναι, 

ἢ ἁπλοϊχῶς οὕτω "κατὰ τὸ παρέλχον χεῖται, ἤρκει γὰρ καὶ μόνον τὸ μὴ ζώειν, ἢ καὶ ἄλλως εἰπεῖν, 30 
10 ἕτερόν ἐστι παρὰ τὸ μὴ ζῆν τὸ μηδ᾽ ἀνδράσι μετεῖναι, δηλοῖ γὰρ τὸ μὴ τοῖς ἀνδρείοις συναριϑμεῖ- 

σϑαι, ἢ καὶ ἔτι βαρύτερον, τὸ μηδ᾽ ἁπλῶς ἄνδρα λέγεσθαι ἀλλὰ γυναικίαν τινὰ, καὶ Ὁμηρικῶς φά- 
vot, “ἀἰχαιΐδα οὐκ ἔτ᾽ Ayotov, 1) γυναικάνδρα, καϑὰ συντίϑησιν ἕτερος ποιητής. (Vers. 92.) Τὸ δὲ 
πρῶτος ἢ ἁπλῶς οὕτως ἐπιϑυμίᾳ τοῦ ᾿“χιλλέως ἐστὶν ἐφιεμένου πρὸ τῶν ἄλλων πεσεῖν τὸν “Ἕκτορα, 
ἢ καὶ διάγνωσις τοῦ κατ᾽ ἐχεῖνον ϑάρσους ἢ) ϑράσους, ὡς ἤδη πεφρονηματισμένου τοῦ ^ Exrogog xai 
διὰ τοῦτο πρώτου ἀντιστησομένου τῷ Αχιλεῖ καὶ πρώτου πεσουμένου, ( Vers. 93.) Τὸ δὲ ἕλωρα πρω- 
τότυπόν ἐστι TOU ἑλώρια, ὡς καὶ τὸ ἴχνος τοῦ ἴχνια, καὶ τὸ ἀέκηλον τοῦ ἀεχήλια. ( Vers. 94.) Ὅτι 

τὸ, ὠχύμορος δή μοι τέχος ἔσσεαι Ol ἀγορεύεις, κατὰ ἐπικινδύνου λαλιᾶς οἰκεῖον εἰπεῖν. "loréov δὲ 
ὅτι τῶν τις παλαιῶν δαπανηρῷ νέῳ παρῳδήσας τὸ τοιοῦξτον ἔπος προσίρμοσεν, εἰπών" ὠχύμορος δῇ 4o 
μοι τέχος ἔσσεαι, οἷ ἀγοράζεις. Ὅμηρος δὲ τὴν Θέτιν ποιεῖ τῷ Miei τὸ προῤῥηθὲν εἰποῦσαν. ἐφ᾽ 

20 οἷς ἐκεῖνος ἔφη μηκέτι ζῆν ἐϑέλειν, εἰ μὴ δώσει δίκας ὁ τοῦ φίλου φονεῖς, ἥτις καὶ ἐφερμηνεύουσα 
τὸ ὠκύμορος ἐπάγει προαναφωνητιχῷ σχήματι" αὐτίκα γάρ τοι ἔπειτα μεϑ' " Excopa πότμος ἑτοῖμος, 

11808 πέρ ἐστι περίφρασις τοῦ, αὐτίκα τεϑνήξη" ἢ καὶ ἄλλως δηλοῖ, ὡς ἑτοιμάζεταί σοι ϑάνατος. 

(Vers. 98.) ᾿“χιλλεὺς δὲ καὶ τὴν φιλεταιρίαν ἐνδειχνὺς καὶ τὴν τοῦ ῥηθέντος ἔπους γοργῶς ἐπιτέμνων 
περίφρασιν φησίν" αὐτίχα τεϑναίην, ὡς ἔφης δηλαδὴ, ὦ μῆτερ. ἐπεὶ οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλον ἑταίρῳ κτει- 50 

γομένῳ ἐπαμῦναι, ὃ μὲν μάλα τηλόϑι πάτρης ἔφϑιτο, ἐμεῖο δὲ δῆσεν ἀρῆς ἀλχτῆρα γενέσϑαι. Καὶ 
ὅρα τὸ πολὺ τῆς φιλίας, εἰ δώροις τοσούτοις μὴ πεισϑεὶς αἱρεῖται ἱπὲρ φίλου ἄρτι τὸν ὡς ἐῤῥέϑη av- 
τίχα ϑάνατον. εἰ δὲ νῦν μὲν ἵνα βοηϑήσῃ τῷ “Πατρόκλῳ τεϑναίην φησὶν. ἐν Ὀδυσσείᾳ δὲ τεϑνεὼς 

ἀναζῆσαι ϑέλει, ἵνα τῷ πατρὶ ἐπαμύνοιτο, οὐκ ἔστιν ἀγωμαλία ἤϑους τὸ τοιοῖτον. χατὰ γὰρ τοὺς 
παλαιοὺς οὔτε τὸ τεϑνάναι δι᾿ αὑτὸν αἱρεῖ "ren οὔτε τὸ ζῆν, ἀλλὰ διὰ μόνα τὰ χαλὰ ἔργα, ὧν προ- 60 

8o κειμένων ὃ φιλόκαλος ζῶν μὲν τεϑνᾶναι αἷρησδται, εἰ καλὸν τι ἔσται ϑανόντος, τεϑνεὼς δὲ ἀνα- 

βιώσασϑαι, εἰ τῶν κατ᾽ ἀρετήν τι πράξει. (Vers. 101.) Τὸ δὲ, ἐμεῖο δὲ δῆσεν ἀρὴς ἀλκτῆρα 
γενέσϑαι, στριβλόν ἐστι νόημα καὶ "διάφορον τῇ γραφῇ καὶ δυσφραδές. καὶ οἱ μὲν οὕτω φασίν" 1133 
ἐμοῦ δὲ δῆσεν 0 "Mora, τουτέστιν ἔδησεν καὶ ἐκώλυσε τὸ ἀλχτῆρα γενέσθαι. Ἴγουν ἀμύντορα τοῦ 11α- 

τρύκλου. ἕτεροι δὲ περισπῶντες τὸ ἀρῆς λέγουσιν οὕτως, ἐμοὺ δὲ δῆσεν, 0 ἐστιν ἐδέησε τῷ Πατρόκλῳ, 
εἷς τὸ ἀρᾶς ἐχείνῳ ἀλκτῆρα γενέσϑαι. οἱ δὲ παλαιοὶ παραφράζουσιν ἐνταῦῖϑα τὸν ῥηϑέντα οτίχον xai 
οὕτω πάνυ γοργῶς" ἐμοῦ δέ, φησι, τὴν πρᾶξιν ἔδησεν "org, ἢ τῆς ἐξ ἐμοῦ βοηϑειας ἐνεδέησεν, ἢ τῇ 
βλάβῃ αὐτοῦ ἐνε" δέησε. τὸν δὲ ᾿“ρίσταρχόν qeot y γράφειν, oo ἀλχτῆρα, tra λὲγ jj ὅτι ἐμοῦ ἐδέησεν 10 
εἰς τὸ ἀλεξιτῆρα γενέοϑαι τοῦ ἥρεω, ὡς ἀπὸ ὀσυνήϑους εὐϑείας τῆς ὁ oswg ὡς Μενέλεως. ὅτι δὲ 

πολλὰς κλίσεις 0 Mono ἔχει δῆλον, ὡς καὶ προπαρεσημανίη ἐκ τῶν ἀρχαίων. κλίγνεται γὰρ καὶ ὡς ἰαμ- 

4o βικὸν ἄρητος, ὕϑεν παρ᾽ ᾿Ησιόδῳ καὶ Διονυσίῳ ᾿“ρητιόδης ὁ ἀπὸ ΄ἄρητος, ὃ ἐστιν ΄ἥρεος κατάγων 
τὸ γένος" κλίνεται καὶ κοινῶς κατὰ τὸν “ημοσϑένην. παρασημειυῖνται δέ τινὲς καὶ ζρευς ἥρεως κλί- 

γεσϑάι, οὗ ἡ γενικὴ noc, καὶ τοίνυν κατὰ ὁμοιότητα ἔστιν "Agevg κύριον ὄνομα παρὰ TlAov-20 
τάρχῳ, οὗ υἱὸς ἣν dxpotorog, μειράκιον μὲν, ἐπὶ δὲ ἀνδρίᾳ καὶ τόλμῃ ὑμνούμενον. κατῆρξαν δέ, φασι» 
βλακείας iv “ακχεδαίμονε μιχρὺν πρὸ Κλεομένους βασιλεύσαντες ὁ ῥηνϑιεὶς org καὶ ὃ υἱὸς αὐτοῦ, 
ὅτι δὲ καὶ "άρεως Moro , ὡς Μενέλεως Μενέλεω κατὰ "Aoioragyov, ἐῤῥέϑη προσεχῶς. Ὅτι δυσανασχε- 
τῶν ὃ "dig διὰ Πάτροκλον ἐπὶ τοῖς καϑ' ἑκυτὸν φησί" νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὐ νέομαί ye φίλην ἐς πατρίδα 
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gaiav, οὐδέ TL Πατρόκλῳ γενόμην φόως ἢ φάος, οὐδ᾽ ἑτάροισι τοῖς ἄλλοις, οἵ δὴ πολέες δάμεν 

ἽἝχτορι δίῳ, ἀλλ non παρὰ νηυσὶν ἐτώσιον ἄχϑος ἀρούρης, τοῖος ἐὼν οἷος οὔ τις ᾿Αχαιῶν χαλκο- 

χιτόνων ἐν ̓ 'πολέμῳ, ἀγορῇ δέ v ἀμείνονές εἰσι καὶ ἄλλοι. xci μέχρι ὧδε τὸν λόγον ἐχκρεμῆ “φυλάξας 

30 ἐπάγει γνωμιχὸν τὸ, ὡς ἔρις ἀπώλετο καὶ ἑξῆς, ὡς nett ὀλίγα δηλωϑήσεται. Καὶ ὅρα ὅτι ἢ ἀναπό- 

δοτον ὁ ποιητὴς ἀφῆκε τὸν ἐπεῖ σύνδεσμον μιμητικῶς οἷα τοῦ ᾿Αχιλλέως ἡ ἢ ἐχλαϑομένου C ὅπως ἤρξατο!181 

λέγειν ἢ καὶ μὴ ἔχοντός τι ἀξιόλογον εἰπεῖν ἐν τῇ ἀποδόσει. ἦν μὲν γὰρ ἀχόλουϑον εἰπεῖν, ὅτι νῦν 

δ᾽ ἐπεὶ οὐκ ἐπανελεύσομαι οἴκαδε, ϑανοῦμαι ἢ ἀλάλκω τῷ φίλῳ. ταῦτα δὲ φϑάσας εἶπεν. ἢ τοίνυν 

ἀπλήρωτος μεέμένηκεν, ὡς ἐῤῥέϑη., ὁ ἐπεί σύνδεσμος, καὶ οὕτω χωλεύει ὡς ἀναπόδοτος ὃ λόγος, 
ὁποῖόν τι καὶ ὃ Κιλιξ ῥήτωρ ἐν τῷ περὶ ἰδεῶν παρασημειοῦται, ἢ ἔστι ἀπόδοσις αὐτοῦ τὸ περὶ τῆς 
ἔριδος γνωμικὸν, ἵνα εἴπῃ, νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὐ νέομαι εἰς πατρίδα, ὡς ἔρις ἔχ τὲ ϑεῶν ἔχ τ᾽ ἀνϑρώπων 10 
ἀπόλοιτο χαὶ χόλος. περὶ οὗ φιλοσοφῶν ἐπάγει" ὅστ᾽ ἐφέηχε πολύφρονά περ χαλεπῆναι, ὅστε πολὺ 

y^vxiav μέλιτος χαταλειβομένοιο ἀνδρῶν ἐν στήϑεσσιν ἀέξεται ἠῦτε καπνός" ὡς ἐμὲ νῦν ἐχόλωσεν ἄναξ 

ἀνδρῶν ᾿4γαμέμνων. ( Vers. 105.) Ὅρα δ᾽ ἐν τούτοις ὅτι τε ἀγαθὸς ῥήτωρ ἣν καὶ ὁ ̓ Αχιλλεὺς, ὡς καὶ 
ἡ τῶν “ιτῶν ῥαψῳδία ἔδειξεν, καὶ ὡς ἀνεμεσήτως ἑαυτὸν ἐπαινεῖ, καὶ ἀνεπαχϑῶς καίρια περιαυτολο- 
γεῖ οὐ ψευδόμενος. οὕτω καὶ Ὀδυσσεὺς ἐν τοῖς Φαίαξιν ἔπαινον ἑαυτοῦ κατατείνει. φιλαλήϑης δὲ ὃ ἐν 

4o τοῖς καϑ' ἑαυτὸν ἐπαίνοις x«i τὸ πρός τινας ὁμολογῶν ἔλαττον, χαϑάπερ᾽ Δγχιλλεὺς ἐνταῦϑα ὃ μόνος 
τὰ εἰς μάχην ὑπὲρ τοὺς ἄλλους οὐκ ἐπικρύπτει ὡς ἐν ἀγορῇ ἀμείμονές εἰσι καὶ ἄλλοι, οὐ μὴν εἷς τις 

μόνος, ὡς καὶ αὐτοῦ μὲν τοιούτου ὄντος, καϑὰ ἐῤῥέϑη, κρειττόνων δὲ ὅμως ἑτέρων ὄντων, ἐν οἷς 
καὶ Νέστωρ καὶ Ὀδυσσεύς. ( Vers. 102.) Ὅρα δὲ ὡς xai ἐνταῦϑα συνήϑως φάος τὴν ἐπὶ νίκῃ καὶ σω- 
τηρίᾳ ἐπικουρίαν λέγει. δῆλον γὰρ ὡς οὕτως ἤϑελεν ᾿4χιλλεὺς φάος τῷ Πατρύόχλῳ γενέσϑαι κατὰ τὸ, 20 
βαλλ οὕτως, αἴ κέν τι φόως γένηαι. ( Vers. 103.) Τὸ δὲ, οἱ δὴ πολέες δάμεν, ἤδη τὸν ᾿Αχιλλέα οἶκτον 
ἀναλαβόντα δείκνυσι καὶ ἐπὶ τοῖς λοιποῖς ᾿᾿χαιοῖς. ( Vers. 104.) ' Ev δὲ τῷ, ἐτώσιον χαϑῆσϑαι ἄχϑος 
ἀρούρης, OU μόνον “παντελὴς ἀπραξία ἐξ ἀργίας δηλοῦται, ἀλλὰ καὶ βριϑὺ μέγεϑος ὑπεμφαίνεται 

τοῦ ἥρωος, εἴ περ αὐτὸς μόνος εἰς ἄχϑος τῇ γῇ τῇ πάντα φερούσῃ λογίζεται. 1v δὲ καὶ πρὸ τούτων μὲ- 

γέϑους ἐνδεικτικὸν ὃ ὁμοίως τὸ, μέγαν μεγαλωστὶ ἐν χονίαις αὐτὸν τετανύσϑαι, καὶ τὸ, ἔρνεϊ ἶσον &va- 
δραμεῖν. σεμναὶ δὲ αὗται μεγέϑους ἐνδείξεις καὶ οὐ κατὰ τὸ ἐπὶ Αἴαντος βουγάϊον. ( Vers. 105.) Τὸ 

δὲ, τοῖος ἐὼν xoi ἑξῆς, χράμα μὲν ἀπετέλεσε «ψόγου καὶ ἐπαίνου κατά τινα μέϑοδον ἀφελείας" τοιόνδε 
50 γὰρ πάντως 10, ἐτώσιον μὲν ἄχϑος ἀρούρης εἰπεῖν τινά. τοιοῦτον δὲ αὖ xo*r' ἀνδρίαν, οἷος οὐδεὶς 

ἄλλος "Ago. ὠφέλησε δὲ ταῦτα τὸν φιλόμηρον XogoxAgv, ποιῆσαι τὸν 4ἴαντα λέγοντα περὶ avrov, 

τοιοῦτον εἶναι οἷον οὔ τινα στρατοῦ ἐδέρχϑ᾽η Τροία χϑονὸς μολόντ᾽ ἀπὸ ᾿βλλανίοος. ( Vers. 197. ) Τὸ 3o 

δὲ χαλχοχιτώνων τεχνικῶς κεῖται, ἵνα ἡ τοῦ ὁπλίτου σύγκρισις εἴη πρὸς ὁμοειδεῖς. Τὸ δὲν ὡς ἔρις 

ἀπόλοιτο, ὕμοιόν ἐστι κατὰ τὸ σχῆμα τῷ, ὡς ἀπόλοιτο καὶ ἄλλος, ὅ πὲρ ἐν Ὀδυσσείᾳ κεῖται, τοῦ 
ὡς καὶ ἐνταῦϑα εὐχτικὴν σημασίαν ἔχοντος. Ὅρα δὲ καὶ ὅτι ὀψέ ποτε τὸ δέον ἐξ ἐπιμηϑείας ἐπιγνοὺς 
Muse κατεύχεται τῆς ἔριδος, δι᾽ ἣν διαστήτην ἐρίσαντε αὐτὸς καὶ ὁ βασιλεύς. Τὸ δὲ, ἔκ τε ϑεῶν 
ἔχ T ἀνϑρώπων, παγκόσμιον τὴν ἔριν δηλοῖ, κατὰ ἀνθρώπους δηλαδὴ καὶ κατὰ τὰς στοιχιακὰς 
ποιότητας. διὸ οἱ παλαιοί φασιν ὡς “Πράκλειτος δοξαζων τὰ ὄντα κατὰ ἔριν συνίστασϑαι, τουτέστι 

κατὰ μάχην χαὶ ἐναντιότητα ποιοτήτων, μέμφεται τῷ ποιητῇ εὐχομένῳ πάντοϑεν ἀπολέσϑϑαι τὴν ἔριν. 

σύγχυσιν γάρ, φασιν, εὔχεται τοῦ κόσμου παντός. οἱ δὲ τοῦτο λύοντες λέγουσιν ὡς ἢ τῷ φλεγμαίνοντε 
τοῦ κατὰ τὸν ᾿Ἵχιλλέα πάϑους δάζίονι καὶ τοῦτο, ἢ ὅτι οὐ τὴ)» φυσικὴν τῶν ὄντων ἐναντιύτητα ἔριν 

60 ἐνταῦϑα λέγει ὃ ποιητὴς, ἀλλὰ τὴν χαὶ παρὰ τοῖς μυϑικοῖς ϑεοῖς τὰ πρακτέα ἐπὶ τὸ χεῖρον Κάγου- 4o 

σαν, ἣν χαχολογεῖ καὶ “Ἡσίοδος ' ὅϑεν καὶ ἐπήγαγε τὸ, καὶ χόλος, δηλῶν. "m περὶ ἀγαϑῆς ἔριδος 

λέγειν, ἀλλὰ τῆς φαύλης, ἡ περ ὃ χόλος ἀγχιϑυρεῖ. ( Vers. 108. ) 10 δὲ, ὃς ἐρξημε πολύφρονά map 

χαλεπῆναι, παρῳδεῖται πρὸς τὸ, ὃς ἐφέηκε πολύφρονά πέρ μάλ᾽ ἀεῖσαι, 0 mio ἐν Ὀδυσσείᾳ περὶ τοῦ 
οἴνου εἴρηται. ὡς πολυλογούντων τῶν πολλὰ πινόντων, μᾶλλον δὲ ἀείδειν ἐθελόντων. ἔστι δὲ τὸ ἐφέη- 
κὲν ὅμοιον τῷ ἀνῆχεν, ὃ ἐστιν ἐνετείλατο, ἀνέπεισε, παρώρμησεν, ὅϑεν καὶ ἡ εἰφημοσύνη. ᾿Ιστέον δὲ 
ὅτι πάνυ τὰ περὶ τοῦ χόλου ἐνταῦϑα ἔπη ἐπαινοῦσιν οἱ παλαιοὶ, λέγοντες ἐντεῦϑεν ὁδηγηϑῆναι xal 
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llÀa*revo εἰς τὸ τριμερὴ τὴν ψυχὴν ἀποφήνασϑαι. τὸ μὲν yaQ ἔστιν Ure ϑυμικὸν, ὃ διὰ τοῦ! {34 
χόλου δηλοῦται, τὸ δὲ λογικὸν, ὃ σημαίνεται διὰ τοῦ πολύφρονος, τὸ δ᾽ ἐπιϑυμητικὸν, 0 διὰ τοῦ 

μέλιτος παρἐμφαινόμενον δηλοῖ ἐπιϑυμίαν καὶ γλυκεῖαν διαϑεσιν τῆς ἐκπληρώσεως τῶν κατὰ ϑυμὸν, 

ἣν αἰσϑητῶς εἰδέναι λῃστὴς ἂν εὔξατο, αἱμάτων ἀνὴρ καὶ οἷον αὐτὸς κατὰ τὸν ποιητὴν ἐφέλκεται 
σίδηρος , ᾧ γλυκίων καὶ αὐτοῦ μέλιτος ὁ χόλος, καὶ οὐδὲ ἁπλῶς y^ υχίων , ἀλλὰ xci πολὺ γλυκίων, Τὸ 

δὲ χαταλειβομένοιο , οὐκ ἔξωϑέν ποϑεν, ἀλλ᾽ εἰς λαιμὸν μετὰ τὴν εἰς τὸ στόμα δηλαδὴ ἔνϑεσιν. 

(Vers. 1104) Παρασημειοῦνται δὲ χαὶ ὅτε πρῶτος Ὅμηρος τὸν τοῦ ÜvuoU ἐπενόησεν ὅρον ἐν τῇ 

τοιαύτῃ γοργότητι, 0g ἐστι ξέσις τοῦ περικαρδίου αἵματος δι᾿ ὄρεξιν ἀντιλυπήσεως. χαπνὸς μὲν γάρ 

ἐστι σημεῖον πυρὸς, δι᾿ οὗ τὸ ζέειν παρασημαίνεται. πυρώσεως γὰρ χωρὶς οὐκ ἂν, γένοιτο ζέσις. διὸ 
10 τὸ, ἐν στήϑεσσιν ἀέξεται ὡς καπνὸς, ταὐτόν ἐστι TQ, ἐν χαρὸίᾳ ζέει. οὕτω xol πρὸ τούτων τὸ 

κάπνισαν τε κατὰ κλισίας ἀντὶ TOU nip ἀνῆψαν ἐῤῥέϑη. τὴν δέ γε τῆς ἀντιλυπήσεως ὄρεξιν καὶ τὸ ἐν- 
τεῦϑεν ἡδὺ ἡ παρενϑήκη τοῦ "μέλιτος ὑπῃνιξατο. ( Vers. 109.) Ὅρα δὲ τὸ, ἀέξεται χόλος, ἄλλο τι τὸ 
ὃν παρὰ τὸ, καί μοι ἀέξεται ἔνδοϑι ϑυμός. ἐκεῖνο γὰρ οὐκ ἀναγκαίως χόλου δηλοῖ αὔξησιν, ἀλλὰ καὶ 
ἐπὶ φυσικῆς νοεῖται αὐξήσεως. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι, καϑὰ πρὸ μιχροῦ ἡ Θέτις δύο πάνυ συντόμους 
παρέϑετο παραβολὰς, τὸ, ἀνέδραμε ἔρνεϊ ἰσος, καὶ 10, ϑρέψασα φυτὸν ὡς γουνῷ ἀλωῆς, οὕτω καὶ 

1182viv δυάζει ᾿Αχιλλεὺς ἐν τῷ πολὺ γλυχίων μέλιτος, xol ἠἡὔτε καπνὸς, ἵνα εἰχάζη τὸν χόλον μέλιτί τε 
καὶ καπνῷ. ἔνϑα πάλιν ὅρα χράμα ἐπαίνου καὶ μέμψεως. χαλὸν μὲν γὰρ τὸ μέλε, οὐ τοιοῦτον δὲ 
0 χαπνός, ὃς xol τὸ αἰσϑητὸν ἀχρειοῖ μέλι καὶ τρυγώμενον καὶ ἑψόμενον. Τὸ δὲ ὅστε δὶς λεχϑὲν ὡς 
ἐν ἐπαναφορᾷ κάλλος ποιεῖ. ( Vers. 111.) Τὸ δὲ, ὡς ἐμὲ νῦν ἐχόλωσεν ᾿“γαμέμνων, συνήϑης ἐστὶ 

20 χατάβασις ἐκ τοῦ καϑόλου γνωματεύματος εἰς τὸ εἰδικῶς ὑποκείμενον. ( Vers. 112.) Ὅτι ὁ μὴ ποιού- 
μενος λόγον τῶν γενέσϑαι φϑασάντων κακῶν εἴποι ἂν τὸ , ἀλλὰ τὰ μὲν προτετύχϑαι ἐάσομεν ἀχνύμε- 
γνοί πέρ, ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσι φίλον δαμάσαντες ἀνάγκῃ" ὁ δὲ καταφρονῶν βαρείας ἀπειλῆς ἐ ἐφ ̓ ᾧ ἀμῦ- 

vot κινδυνεύσαντι φίλῳ ἐρεῖ ἂν τὸ, viv δ᾽ εἰμι ὄφρα φίλης κεφαλῆς ὀλετῆρα χεχείῳ,, κῆρα δ᾽ ἐγὼ τότε 
δέξομαι, ὁππότε κεν δὴ ϑεὸς ἐθέλοι τελέσαι. Id ̓ χιλλεὺς δὲ ταῦτα λέγει, ὃς καὶ παράδειγμα εὐϑὺς πα- 20 

ραμυϑητιχὸν ἐπάγει ῥητορικῶς, οἷα καὶ τοιούτων εὑ εἰδὼς, οὗ ἔργον xa ἡσυχίαν ὄντος μέλπειν ὡς 
προδεδήλωται κλέα ἀνδρῶν. τὸ δὲ παράδειγμα ἐκ μείζονος προσώπου. φησὶ γάρ' (Vers. 117.) 
οὐδὲ γὰρ οὐδὲ βίη Ηρακλῆος φύγε κῆρα, ὃς περ φίλτατος ἔσχε di, ἀλλὰ é μοῖρ᾽ ἐδάμασσε, καὶ eoya- 

λέος χόλος “ΠΙρης. εἶτα ( Vers. 120.) πάλιν τῶν καϑ' ἑαυτὸν τεχνικῶς γενόμενος λέγει" ὡς καὶ ἐγὼν, 
εἰ δὴ uot ὁμοίη μοῖρα zérvxrot, κείσομαι, ἐπεί χε ϑάνω, νῦν δὲ χλέος ἐσϑλὸν ἀροίμην, καί τινα 

3o Τροωιάδων καὶ Δαρδανίδων ᾿βαϑυκόλπων ἀμφοτέρῃσι χερσὶ παρειάων ἁπαλάων Ócxov ὀμορξαμένην 
ἀδινὸν στοναχῆσαι ἐφείην, ὃ ἐστιν ἀναπείσαιμε, οὗ σύστοιχον ἣν πρὸ ὀλίγου τὸ, χόλος ἐφέηχεν. eire 
( Vers. 125.) ἐπάγει μέγα φρονῶν" γνοῖεν δ᾽ ὡς δὴ δηρὸν ἐγὼ πολέμοιο πέπαυμαι, ὡς ἄλλως δηλαδὴ 

τούτου μαχομένου παρὰ τοὺς λοιποὶς “βλληνας. εἶτα (Vers. 120.) προκαλουμένου τοῦ ποιητοῦ 
εὐτάχτως τοὺς ἐφεξῆς λόγους τῆς Θέτιδος φησὶν ᾿“Ιχιλλεύς" μηδέ μ᾽ ἔρυχε μάχης φιλέουσά πέρ, οὐδέ με 
πείσεις. Καὶ ἡ n μήτηρ εὐμεϑόδως λαλοῦσα συγχωρεῖ μὲν τοῖς τοῦ υἱοῦ λόγοις, ἐπέχει δὲ τῆς ὁρμῆς διὰ 
τὸ ἄοπλον εἶναι. εἶτα καὶ παραμυϑεῖται φοιβάσασα μιχρὸν 0cov τὸν "Exrogo τεϑνήξεσϑαι. τῷ δ᾽ av- 
“τῷ λόγῳ καὶ ἐπέχειν ἐθέλει τὸν υἱὸν τοῦ πολέμου. εἰ γὰρ ἐγγὺς ὃ ϑάνατος" Ἕκτορι, αὐτίκα 'δὲ μεϑ' 3o 

" Exzoga , ὡς ἐδηλώϑη, πότμος ἑτοῖμος χαὶ τῷ ᾿ἀχιλλεῖ ν᾽ ἐφεκτέον ἄρα τῆς μάχης. quei γοῦν 

( Vers. 127.) ἡ μυϑικὴ Θέτις" ναὶ δὴ ταῦτα γε, ἢ τοῦτό γε, τέκνον, ἐτήτυμον" οὐ κακόν ἐστι τειρο- 
4o μένοις ἑτάροις ἀμυνέμεν αἰπὺν ὄλεϑρον, ἀλλά τοι ἔντεα καλὰ μετὰ Τρώεσσιν ἔχονται, χάλκεα, ὡς 

cO, μαρμαίροντα, τὰ μὲν, ἤγουν ἃ δὴ; Ἵβχτωρ αὐτὸς ἔχων ὥμοισιν ἀγάλλεται, οὐδέ ἑ φημὶ 
δηρὸν ἐπαγλαϊεῖσϑαι, ἐπεὶ φόνος ἐγγύϑεν αὑτῷ. προαναφωνεῖται δὲ πάντως καὶ ταῦτα τέχνῃ Ὁμηρικῇ. 
εἰτα προστίϑησι καὶ συμβουλὴν ταύτην" ἀλλὰ σὺ μὲν μήπω καταδύσεο μῶλον [ἥρηος, πρίν γ ̓ ἐμὲ δεῦρ᾽ 
ἐλϑοῦσαν ἐν ὀφϑαλμοῖσιν ἴδηαι" ἠῶϑεν γὰρ νεῦμαι, ἤγουν νέομαι, ὑπονοστῶ, παλιννοστῶ, ἅμ᾽ ἠελίῳ 

ἀνιόντι τεύχεα καλὰ φέρουσα παρ᾽ ᾿Ηφαίστοιο ἄνακτος, 0 ἐστιν ἀπὸ τοῦ ᾿Ηφαίστου, 0 n ἐῤῥέϑη 
χκαιριώτερον εἶναι τοῦ παρὰ νηῶν, ἤγουν ἀπὸ νηῶν, ὡς ἐπὶ ἐμψύχου ῥηϑέν φασι. τὸ μὲν γὰρ παρά 
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τινος δέδοχται τοῖς ἐμψύχοις δεδόσϑαι" τὸ δὲ ἀπό τινος τοῖς ἀψύχοις φχειῶσϑαι. ( Vers. 113. ) 

᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, δαμάσαντες ἀνάγκῃ, διχῶς γοεῖται. ἢ γὰρ δαμάσαντες ἐν ἀνάγχῃ, ἤγουν ἀναγκαίως, 

4o ἵνα ἢ TO ἀνάγχῃ ἐπιῤῥηματικὸν κατὰ τὸ ἄλλῃ καὶ ταύτῃ καὶ τὰ ὕμοια" ἢ δαμάσαντες τῇ ἀνάγκῃ ὡσεὶ 
χαὶ ἵππον χαλινῷ. ποίᾳ δὲ ἀνάγκῃ; τῇ ἐν τοῖς πραγμασι τῇ xa εἱμαρμένην, Ji ἀνάγκῃ xai Ζεὺς 

αὐτὸς ἥκει" καὶ (enm 114.) ὅτε προσφυὼς φίλην χεφαλὴν τὸν Πάτροκλον χαλεῖ 4 χιλλεὺς Ó καὶ (GOV 

αὐτὸν τῇ ἑαυτοῦ εἰπὼν κεφαλῇ. δῆλον δὲ ὡς ἡ τοιαύτῃ φράσις φίλη τῷ ποιητῇ, λέγοντι" τοίην κεφαλὴν 

ποϑέω, καὶ, Τεῦκρε, φίλη κεφαλή. (Vene 115.) To δὲ, κῆρα δ᾽ ἐγὼ τότε δέξομαι, πρὸς τὸ αὐτίκα 

τεϑναίην ἀποτείνεται. μονονουχὶ γάρ φησιν ὡς, εἰ καὶ φϑάσας εἰπον αὐτίχα τεϑναίην, ἀλλὰ τοῦτο 

μὲν κατὰ ϑυμὸν εὐκτικῶς ἐῤῥέϑη πρὸς τὴν μητέρα φαμένην ὡς ἡ αὐτῆς προϑεσμία τῆς τοῦ “Εχτορος 
τιμωρίας καὶ τῆς τοῦ ᾿Αχιλλέως μεταλλαγῆς. ἄλλως δὲ, τότε κῆρα δέξομαι, ὅτε ϑεὸς ἐϑέλει τελέσαι. 10 
( Vers. 117. ) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι, ὡς μὲν μεγαλόφρων ὁ Ἀχιλλεὺς μεγάλῳ παραδείγματι τῷ καϑ' Ἣρα- 
χλὴν ἑαυτὸν εἰς χίνδυνον συνέλεξεν, ὡς δὲ φιλότιμος τὰς τοῦ “Ηρακλέος πράξεις ἐσίγησεν, πρὸς Gg ἐν- 

δέων ἂν πάνυ ἐφάνη αὐτός, μόνην δὲ τὴν πρὸς τὸν Δία οἰκειύτητα τοῦ ᾿Ηφακλέος εἰπεν, ὡς μὴ ἁπλῶς 

φίλου ἀλλὰ φιλτάτου τῷ Διὶ, παραμυϑούμενος καὶ τὴν μητέρα τῷ xoi τοὺς χρείττονας ϑνήσχειν. 

βο( εγβ8. 120.) Τὸ δὲ, ὁμοίη μοῖρα, δύναται μὲν καὶ ἁπλούστερον εἶναι ἀντὶ toU ὁ"μοία τῇ τοῦ Hoa- 
κλέος. ἄλλως δὲ χρεῖττον ἐστὶ ψεχτικῶς νοῆσαι αὐτὸ καϑ' ὁμοιότητα τοῦ ὁμοιίου πολέμου καὶ ὁμοιίου 
ϑανάτου καὶ ὁμοιίου γήρως καὶ τῶν τοιούτων. ( Vers. 121.) 10 δε; κείσομαι ἐπεὶ καὶ ϑάνω, ἄφε- 
λέστερον προήγαγε. δῆλον γὰρ ὡς χείσεται ὃ ϑανών. ἢ καὶ ἄλλως, δηλοῖ ὅτι τότε κείσομαι, vvv δὲ 

ξῶντα ov χρὴ εἶναι ἀργὸν καὶ οἷον χεῖσϑαι γεχρόν. ὅλον μέντοι τὸ, κείσομαι ϑανὼν, νῦν δὲ χλέος 
ἀροίμην, ἀντιϑετικόν ἐστι; λέγοντος οἷον τοῦ ᾿Ζ“γιλλέως ὡς ϑανάτῳ μὲν mop τῷ κλέει δὲ μιετέω- 20 
ρος ἀρϑήσομαι. καὶ ἄλλως δὲ, τὸ κείσομαι θανὼν, πρὸς διαστολὴν ἑτεροίων πτωμάτων εἴρηται. 
(Vers. 122.) Τὸ δὲ, Τρωιάδων καὶ Δαρδανίδων, εἰς ὅμοιον ἐῤῥέϑη τῷ, Τρῶες καὶ Δάρδανοι, ὡς περ 
πρὸς ὁμοιότητα τῶν ἀμφοτέρας δρυπτομένων παρειὰς, τὸ ἀμφοτέραις χερσὶ δάκρυα ὀμόρξασϑαι, περὶ 
οὗ ἐῤῥέϑη ἄλλοϑι. ἐν τούτοις δὲ σύντομα πάρισα v0, Τρωιάδων καὶ “αρδανίδων, καὶ τὸ, ἀμφοτέρῃσι 
χερσὶ, καὶ τὸ, παρειάων ἁπαλάων, καλλωπίζοντος τὸν λόγον τοῦ ἥρωος, oig γέγηϑε ϑαῤῥῶν ἀμύνε- 
σϑαι τοὺς ἐχθρούς. ( Vers. 125.) ' Ev δὲ τῷ, δηρὸν ἐγὼ πολέμοιο πέπαυμαι, τὸ μὲν ἐγὼ κατ᾽ ἐξοχὴν 
κεῖται. εἰς δὲ τὸ δηρὸν φασὶν οἱ παλαιοὶ ὕτι καὶ μὴν δώδεκα μὲν ἡμέραι διῆλϑον ἀποδημούντων ἐν 

6o “4 ϑιοπίᾳ τῶν περὶ "τὸν Δία, τρεῖς δὲ ἄλλαι ἐν ταῖς παρατάξεσι. ποῦ γοῦν ὃ πολὺς χρόνος, ὃν τοῦ1188 
πολέμου ἐπέπαυτο; καὶ αὐτοὶ μὲν οὕτω. οἱ δὲ λύοντες φασὶν ὕτι καὶ τὸν ὀλίγον χρόνον πολὺν 0 Ayi- 
λεὺς ἡγεῖται. ποϑέεσχε γὰρ ἀὑὐτήν τε πόλεμόν ré. τοιοῦτον γὰρ ἡ πολλὴ στοργή" ὅϑεν xol παροιμία 3o 
παρέξεσται λέγουσα, ὡς οἱ ποϑοῦντες ἐν ἄματι γηράσκουσιν. εἰ δὲ χαὶ αὐτὸς ὁ ποιητὴς ἐρεῖ, ὅτι δηρὸν 
μάχης ἐπέπαυτο ἀλεγεινῆς, οὐ διὰ τὰς ἡμέρας, ψασὲ; τοῦτο λέγει, ἀλλὰ πρὸς τὴν ποικιλίαν τῶν 

πραγμάτων ἀφορῶν. (Vers. 126.) Τὸ δὲ, μή μὲ ἔρυκε μάχης καὶ τὰ ἑξῆς, παρῳδηϑήσεταί ποτε εἰς 

113 Ὀξργου σπουδήν. (Vers. 138.) Τὸ δὲ ἐτήτυμον ἐπιῤῥηλματικῶς κεῖται. ἄλλως δέ ys κοινότερον 
ἀκόλουϑον ἤν εἰπεῖν" ναὶ δὴ ταῦτά γε τέκνον ἐτήτυμα. ἴσως δὲ καὶ ἐφερμηνευτιχόν ἐστι τοῦ ταῦτα 

τὸ ἐτήτυμον, ὅτι μηδὲ πολλά τινα εἰσὶν ἐνταῦϑα τὰ τοῦ σκοποῦ, ἀλλὰ ἑν, τὸ ἐπικουρῆσαι ᾿“'χαιοῖς. διὸ 

ἐπάγει" (Vers, 129.) οὐ κακόν ἐστι τειρομένοις ἑτάροις ἀμύνειν. γνωμικῶς τοῦτο εἰπών. ( Vers. 130.) 
Τὸ δὲ, μετὰ Τρώεσσιν ἔχονται, παϑητικῶς ῥηϑὲν μεταποιεῖ εὐϑὺς εἰς ἐνέργειαν, εἰπών" τὰ μὲν Exrop 
αὐτὸς ἔγων ἀγάλλεται, ἵνα ἔγονται μὲν τὰ τοῦ ᾿ἀχιλλέως ὅπλα, ἔχῃ δὲ αὐτὰ ὁ "Exp. ( Vers. 132.) 
Ὅρα δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ ὡς φιλόκαλος ὁ "Exrwp; χαλὰ γὰρ καὶ ἀγλαὰ ἔχων ὅπλα ὥμοισιν ἀγάλλεται, άο 
ὡς καὶ “προεῤῥέϑη. ὅτι δὲ ταὐτὲν ἀγάλλεσϑα: καὶ ἀγλαΐξεσϑαι, ὃ ἐκ τοῦ ἀγάλλω παράγεται κατὰ πα- 

θαγωγὴν xai ὑπέρϑεσιν τοῦ ἀμεταβύλ ου, δηλοῖ € ὃ ποιητὴς ἀμφότερα γὺν παραϑέμενος. ( Vers. 134, ) 
Τὸ δὲ καταδύσεο ἡ uiv κοινὴ διάλεκτος εὐχτικὸν οἷδεν, ἡ δὲ ποίησις τὸ ἐνδύσω εἰς ἐνεστῶτα προά- 

gone ὡς παϑητικοῦ ἐνεστῶτος προσταχτιχὸν ἐχεῖϑεν προάγει αὐτό. Τὸ δὲ μῶλον ἤρκει καὶ αὐτὸ καϑ' 
10 αὐτὸ χεῖσϑαι δίχα τοῦ "Aonog, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις ἐφάνη. γράφεται δὲ ὃ "pug οὕτως ἀχριβέστερόν Té 

καὶ ἐντελέστερον. ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τῷ ἑτάροις ὡς ἐῤῥέϑη ἀμυνέμεν αἰπὺν ὄλεϑρονγ οὐκ 1v ἀναγκχὴ 
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μετὰ τὸ ἀμύνειν χεῖσϑαἰ τι, ὡς xai αὑτὸ δῆλον ἐστὶ, προσετέϑη δὲ ὕμως καὶ τὸ ἐφεξῆς διὰ πλείω 
συνήϑη σαφήνειαν, ὡς ἐντεῦϑεν δοκεῖν τὸν μῶλον καὶ τὸ ἀμύγειν ἐλλιπῶς φράζεσθαι, ὅτε καταμόνας 
λέγονται. ( Vers. 136.) Τοῦ δὲ ἠῶϑεν ἐφερμηνευτικὸν 10, ἅμα ἠελίῳ ἀνιόντι, 0 περ ἅμα ἡμέρᾳ φασὶν 
οἱ us" Ὅμηρον. μετ᾽ ὀλίγα δὲ συνήϑως καϑ᾽ ὁμοιότητα τῆς ἀνατολικῆς φράσεως καὶ τὸ δύνειν ἅμα 
ἠελίῳ καταδύντι ἐρεῖ. ( Vers. 138.) Ὅτι τὸ ὀπίσω στραφῆναι, 0 ἐστιν ἀναχωρῆσαι, πάλιν τρέπεσϑαι 
τοῦ δεῖνος φησὶν, ἔτι δὲ καὶ στρεῳϑῆναι" ὅϑεν συγκείμενος ὃ παρὰ τῷ Σοφοκλεῖ παλιντράπελος οὐκ 
ἐπαινετῶς ἔχει. δηλοῖ γὰρ τὸν ἀνάπαλιν τραπέντα "τοῦ φρονεῖν. (Vers. 145.) Tov δὲ “Πίφαιστον 20 
κλυτοτέχνην λέγει, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις, διὰ τὰ ἐκ πυρὸς καλὰ ἔργα, ἐν οἷς καὶ τὰ τοῦ ᾿“χιλλέως κλυτὰ 
τεύχεα παμφανέωντα. (Vers. 148.) .““Ζέγει δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ ὡς τὴν Θέτιν ÜAvunovós πόδες φέρον, 

10 ταχέως δηλαδὴ κινουμένην, ὡς καὶ εἴ τις εἴποι ὕτι τὸν ἱππηλάτην φέρει τὸ ἅρμα, ἢ τὰ πτερὰ, ὡς xal 
| προεῤῥέϑη, ὄρνιν. (Vers. 167.) Καὶ ὅρα ὡς οὐ μόνον οὐδὲν ini ΝΝηρηίδων τερατῶδες ὁ ποιητὴς 

ἔφη ὅτε ἐξ ἁλὸς ἦλϑον σὺν τῇ Θέτιδι δίχα τοῦ, περὶ δέ σφιν κῖμα θαλάσσης ῥήγνυτο. οἷα αἰσϑϑόμενον 
τῆς αὐτῶν κινήσεως. ἀλλ᾽ οὐδὲ λα"λιὰν αὐταῖς τινὰ ἐν ταῖς τῶν Μυρμιδόνων σκηναῖς ἢ ϑρῆνον ἐπλά- 30 
σατο, ἵνα μὴ γελῷτο παραχαίρια φράζων. αἱ γὰρ ἐν ϑαλάττῃ παρὰ τῇ Θέτιδι σιωπήσασαι σχολῇ γ᾽ 

᾿ς 1184av ἐν ἀνδράσι πενθικῶς ἀσχημονοῖεν. καὶ ἡ ἀπέλευσις δὲ ταύταις ἥσυχος καταδύσαις εἰς ϑάλασσαν ἐν 
σιγῇ. οὐ γὰρ ἦν καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν ὡς καὶ ἐπὶ Θέτιδος εὔπλαστον οὔτε κατὼ μὖϑον οὔτε ἀλληγορικῶς 
τὸ εἰς Ὄλυμπον ἀνελϑεῖν, διὸ xai ἀνακάμπτουσιν, ὅϑεν ἤλϑον, ὡς ἡ ἀδελφὴ παραινεῖ Θέτις, εἰποῦσα 
ὃ παρῳδηϑήσεταί ποτε διὰ συγγενῆ γέροντα" ὑμεῖς μὲν νῦν OU*re ϑαλάσσης εὑρέα κόλπον ὀψόμεναι 4o 
γέρονϑ᾽ ἅλιον καὶ δώματα πατρός. καί οἱ παντ᾽ ἀγορείσατε, καὶ τὰ ἑξῆς. ἐν οἷς ὑπισχνεῖται ὡς εἰς 

20 μαχρὸν Ὄλυμπον εἶμι παρ᾽ “ΠΙφαιστον τὸν ὡς ἐῤῥέϑη κλυτοτέχνην, εἴπως τῷ Aqu ἐκεῖνος δώσει τεύ- 
| gem, οἷα προσεχῶς ἀνωτέρω χεῖται. ( Vers. 141.) "Ioréov δὲ ὅτι χαϑὰ κλῦϑι κλῦτε, οὕτω OUO δῦτε, 

xoi ὅτι νῦν μὲν ἅλιον γέροντα τὸν Νηρέα φησὶν, ἐν δὲ Ὀδυσσείᾳ καὶ ὁ Πρωτεὺς οὕτως ὠνομάσϑη. 
ἀλλ᾽ οὕτω μὲν τὰς Ν)ηρηίδας ὁ ποιητὴς ἔφη ἀπελϑεῖν μηδέν τι τεράστιον προσπλάσας αὐταῖς. καὶ τὴν 

Θέ"τιν δὲ ἀπιοῦσαν χατὰ σπουδὴν ἁπλῶς εἶπε φέρεσϑαι ποσὶν, οὔτε βήματα μετρήσας καὶ αὐτῇ, οὔτε 50 
ῥῆμα προσϑεὶς δηλωτικὸν ταχυτῆτος, οὔτε παραβολῇ χρησάμενος, ὁποῖόν τι προπεποίηκεν ἐν τῷ, 
ἀνέδυ ἠὔτ᾽ ὀμίχλη. οὔτε γὰρ ἡ Θέτις οὕτω μεγάλη ὡς καὶ ἐπ᾽ αὐτῇ τερατεύεσϑαι. καὶ ἄλλως δὲ τῶν 
σπουδαιοτέρων γενόμενος ἀμελεῖ τοιαύτης ἐνταῦϑα φοαστικῆς. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, Οὐλυμπόνδε πόδες 
φέρον, ἰσοδυναμεῖ μὲν πρὸς τὸ, ἡ 08 Οὔλυμπόνδε ἤιε. προσφυὲς δέ ἐστι καὶ éni τῶν εὐκλεῶς ὑψουμέ- 
vov, καϑὰ καὶ τὸ, ἐγὼ δ᾽ ἐς "μακρὸν Ὄλυμπον εἶμι. κεῖται δ᾽ ἐν τοῖς εἰρημένοις ( Vers. 145.) καὶ τὸ 60 

3o ἔδυσαν κοινότερον, 0 περ ἐν ἄλλοις ποιητικῶς ἔδυν λέγεται. φησὶ yag* αἱ δ᾽ ὑπὸ κῦμα ϑαλάσσης αὐτίκ᾽ 
ἔδυσαν. κῦμα δὲ ϑαλάσσης καὶ νῦν πρὸς διαστολὴν τῶν ἐν λίμναις καὶ ποταμοῖς, ἔνϑα Νιηίδων οἴχη- 

σις οὐ * Νηρηίδων. ( Vers. 149.) Ὅτι πολεμικὸν φράζει ϑόρυβον τὸ, αὐτὰρ ᾽Αχαιοὶ, ϑεσπεσίῳ &Aa-1136 
λητῷ ἔφευγον. (Vers. 154.) Ὅτι φλογώσας οἷον τὸν "Exroga ὁ ποιητὴς παραβολικῶς ἐν τῷ εἰπεῖν 
οὕτω γοργῶς, "Exreo φλογὶ ἴχελος ἀλκὴν, εὐθὺς καὶ ἔργον ἐπάγει (Vers. 155.) οὗ γάριν οὕτω 
παρέβαλεν αὐτόν. φησὶ γὰρ ὅτι τρὶς μὲν μετόπισϑεν ποδῶν τὸν Πάτροκλον ἔλαβεν ἑλκέμεναι μεμαὼς, 
μέγα δὲ Τρώεσσιν ὁμύχλα. καὶ εἶχε μὲν τοὺς ἐμποδὼν γιγνομένους" τρὶς γὰρ αὖϑις οἱ δύο ἴαν- 

τες ϑοῦριν ἐπιειμένοι ἀλ᾽ χὴν νεκροῦ ἀπεστυιέλιξαν" ὃ δ᾽ ἔμπεδον ἀλκὲ πεποιϑὼς ἀλλο τ᾽ ἐπαΐ- τὸ 
ἕασχε κατὰ μόϑον, ἄλλο τε δ᾽ αὖτε στάσκεν, οὐ δι᾿ ὄχνον, ἀλλὰ μέγα ἰάχων, 0 πὲρ Τρώεσσιν ὁμοκλᾶν 

ἔφη" ὀπίσω δ᾽ οὐ χάζετο πάμπαν, ὃ xci εἰχάζει παραβολικῶς. ( Vers. 161.) λέοντος ἔργῳ, εἰπών" 
4o ὡς δ᾽ ἀπὸ σώματος οὔτι λέοντ᾽ αἴϑωνα τὸν πολλαχοῦ ῥηθέντα δύνανται ποιμένες ἄγραυλοι μέγα πει- 

γάοντα δίεσϑαι, ὥς ῥα τὸν οὐκ ἐδύναντο δύ᾽ Αἴαντε χορυστὰ "Exroge ἀπὸ vexgoU δειδιξασϑαι, 
(Vers. 164.) Καὶ ὅρα ὡς εἰς ταὐτὸν ἄγει τὸ δίεσϑαι xoi τὸ δεδιξασϑαι. καὶ γὰρ καὶ τὸ δὲε- 
δίσσω ἀπὸ τοῦ δίω γίγνεται χατὰ παραγωγὴν καὶ ἀναδιπλασιασμόν. ( Vers. 155.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὲ 
ἕλχων οὕτω νεχρὸν φερόμενον Ἕκτωρ τὸν Πάτροχλον ἐκ ποδῶν ἑλχυσϑήσεται καὶ αὐτὸς ὕστερον τῶν 
ποδῶν, καὶ ὅτι, ὥς πὲρ τοὺς “ἴαντας ἐπιειμένους ἀλκὴν ἔφη, οὕτω καὶ ἀλκὶ πεποιϑότα τὸν "Exroga, 

Xbi ὅτι δύο εὐθείας εἰδὼς, τὸ ἡ ἀλκὴ καὶ τὸ ἡ ἂλξ, χαϑά τινές φασιν, ὡς καὶ προεῤῥέϑη, ἀπὸ τῆς 
2 
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20 μιᾶς εἶπε τὸ ἐπιειμένοι ἀλκὴν, ἀπὸ δὲ τῆς ἑτέρας τὸ ἀλ"χὶ πεποιϑὼς, χαὶ ὅτι τῶν τοῦ Πατρόκλου πο- 

δῶν ὁ "Extwp λαμβάνεται. ὡς τῆς κεφαλῆς προφερομένης ἵνα. εἴ τις που αἰχία συμβαίη, πάϑοιεν 

οἱ πόδες αὐτήν. ( Ver s. 161.) ' Ev δὲ τῷ ἀπὸ σώματος ἐπὶ ἀψύχου νοητέον τὸ σῶμα, καϑὰ καὶ ἐν τῇ 

y ῥαψῳδίᾳ ἐφάνη. οὗ περ ὃ λέων οὐκ ἀπέχεται διὰ τὸ ἄγαν πεινᾶν, ὡς χαὶ τοῦτο ἐχεῖ ἐλέχϑη., καὶ 

dius ὕτι αὐτὸς ἔοιχε τοῦτο ἀνελεῖν ποίμνῃ ἐπελϑών. [ Vene: 164.) To δ δ" Ἔχτορα περιττῶς κεῖται 185 

πρὸς ντλείω τινὰ σαφήνειαν" ἤρκει δὲ ἀντ᾽ αὐτοῦ ἡ ἀντωνυμία μόνη ἐν τῷ, ὥς ῥα τὸν οὐκ ἐδύναντο, 

ἀντὶ τοῦ τοῦτον, τὸν "Lxroga δηλαδή. φράζει δὲ οὕτως ὃ ποιητὴς πρὸς ἔνδειξιν τοῦ τὰς ἀντωνυμίας 

καὶ ἀντὶ deem ovoucrov τίϑεσϑαι. εἰχὸς δὲ χαὶ ἄλλως τὸ τῦν, μὴ ὡς ἀντωνυμίαν εἰναι, ἀλλὰ 

λόγῳ ἄρϑρου, ἵνα λέγῃ ὅτι τὸν ἽἝχτορα οὐκ ἐδύναντο διῶξαι. τοιοῦτον τὸ, τὴν αὐτὸς ἐμαυτοῦ ψυχήν" 

χαὶ τὸ, τὰ δὲ λείψδται ἄλγεα λυγρὰ, ἤγουν τὰ δὲ ἄλγεα μενεῖ κατὰ κόσμον. ( Vers. 166. ) Ὅτι x&v- 10 

ταῦϑα, ὡς καὶ ἐν τῇ y ῥαψῳδίᾳ, ἡ Ἴρις ἐπὶ φήμης νοεῖται, ἥτις ὑπὸ Ἥρας, τουτέστιν ἀέρος, στελ- 

λομένη ἀγγελεῖ τῷ ᾿Αχιλλεῖ τὰ χατὰ Πάτροχλον. ὡς γὰρ πρὸ τούτου οὐκ ἔλαϑε τὸν Νέστορα ἰαχὴ, 
ϑο οὕτω καὶ ὧδε τῇ φιλόπιδι τεκμαίρεται ᾿ἀχιλλεὺς τὸ συμβὰν, κρύβδα δὲ, ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν λάκϑρᾳ 

ἢ λάϑρῃ Διὸς κατὰ τὸν ποιητὴν στέλλεται, διότι οὐ διήρϑρωται σαφῶς ἡ ix τῆς ἰαχῆς δήλωσις, ὡς 
7 τοῦ ἀγγέλου οἷον τοῦ ΑἸντιλόχου, ἀλλ oiov ὑποκλέπτουσα τὸ σαφὲς λεληϑότως mug παραδηλοῖ τὸ 
ὑπονοούμεγον. “Ὁ 168.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι πᾶσαν Ἶριν ἡ ' Hoa πέμπει, ἤγουν ὃ ἀὴρ, εἰς ὃν μεταλαμ- 

βάνεταί ποτὲ καὶ ὁ Ζεὺς, ὃ καὶ αὐτὸς ἐν πολλοῖς πέμπων ὁμοίως τὴν Dow, εἴ τέ τις πτερωτὴν αὐτὴν 
δαίμονα ϑέλει νοεῖν, εἴτε τὴν ἐν ἀέρι φαινομένην εἴτε τὴν φήμην. οὐδὲν γὰρ τούτων ἀέρος δίχα τὰ 

ἑαυτοῦ ἐνεργεῖ. (Vers. 166.) Εἰχὸς δὲ καὶ κοινῶς ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἐκφωνηϑὲν ἄρτι, ὡς ἁρπάζεται ἤδη 
ὁ Πάτροχλος, ἀπηχηϑῆναι ἕως καὶ εἰς ̓ Δχιλλέα. καὶ τοῦτο ἐστὶ μάλιστα ἡ ποδήνεμος Ἶρις ἡ τὸν ᾿2Ζχιλ- 20 

λέα ἐρεϑίσασα. οὐ γὰρ ἤρκει τὸ τοῦ ᾿Αντιλόχου τὸ, κεῖται Πάτροκλος, ἀλλὰ καὶ φήμη τυχὸν αὐτίκα 
ἐξεβοήϑη τῆς ἁρπαγῆς τοῦ “Πατρόκλου. οὐδὲν δὲ κωλύει νοῆσαι xarà τὸ σιωπώμενον, ὑποῖα πολλὰ 

τῶν τοῦ ποιητοῦ, καὶ ὅτι οὗτός τις χαὶ ἐκεῖνος καὶ ἄλλος, καὶ οὕτω πολλοὶ ποδηνέμοι ὡσανεὶ ἐλϑόν- 

τὲς ἤγγειλαν τῷ pde τόν Té κίνδυνον καὶ ἕτερα παροξύνοντα εἰς ϑυμὸν ἐχεῖνον. καὶ ἔστι καὶ τοῦτο 
ἀσφαλῶς εἰπεῖν Ἶριν. ἤσαν δὲ τὰ ὡς εἰχὸς ὑπὸ τῆς τοιαύτης ἼἼριδος τῆς μετὰ τὸν AvriAoyov εἰρημένα, 

4o ὁποῖα φησὶν Ὅμηρος, οἷον" ( Vers. 170.) ὄρσεο, l/g*Asón, πάντων ἐχκπαγλότατ᾽ ἀνδρῶν, Πατρόκλῳ 

ἐπάμυνον, οὗ εἵνεκα φίλοπις αἰνὴ ἕστηκε πρὸ νηῶν" οἱ δ᾽ ἀλλήλους ὀλέχουσι καὶ ἑξῆς" καὶ ὅτι ἐρύσα- 

oca, Ἰρώων ἐθελόντων, μάλιστα " Ezvop ἑλκέμεναι μέμονε τὸν νέκυν, κεφαλὴν δέ i ϑυμὸς ἀνώγει 
5 ἄνωγε, πῆξαι ἀνὰ σκολόπεσσι ταμόντα ἁπαλῆς ὑπὸ δειρῆς" καὶ ἐπὶ πᾶσι τὸ, ἀλλ᾿ ἄνα μήδ᾽ ἔτι 
κεῖσο, σέβας δέ oc ϑυμὸν ἱχέσϑω, Παάτροχλον Τρωῇσι χυσὶ μέλπηθρα γενέσϑαι τὰ καὶ προδεδηλω- 30 
μένα" σοὶ λώβη, αἴ κέν τι νέχυς ἡσχυμμένος ἔλϑοι. ( Vers. 165.) Καὶ ἐπὶ τοιούτοις λόγοις ) Ào- 

γισμοῖς καὶ τοιαύτῃ ἀγγέλῳ᾽ Toii ToU χαϑῆσϑαι καὶ nsvO ev ἐξανίσταται ὃ 0 ᾿ἀχιλλεύς. ὡς εἰ μὴ ταῦτ᾽ 

ἢ ἐλαλήϑη ποϑὲν, ἢ ἄλλως εἰς γοῦν ἐρητορεύϑη τῷ Apa, οὐκ ἦν ἄλλως ἀξίως τῆς ποιητικῆς πι- 

ϑανότητος ἐκδραμεῖν αὐτὸν εἰς ἄμυναν. ὅτι δὲ πρὸς αὐτῇ τῇ ἀκμῇ τῆς ἁρπαγῆς ὃ ̓ Αχιλλεὺς ἐξεπήδησε, 
δηλοῖ τὸ, καὶ δὴ ἂν εἰρυσέ Té καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος ὁ “ἔχτωρ, εἰ μὴ τῷ AAA oie ἄγγελος ἦλϑε 

ϑέουσα; χρύβδα Διὸς, ὡς εἴρηται, πρὸ γὰρ ἧκε μιν " Hoy, καὶ ἑξῆς. (Vers. 170.) Ὅρα δὲ καὶ ἐν- 
ταῦϑα τὸ, ἐχπαγλότατε ἀνδρῶν, τῷ pda σροσφωνηϑὲν ὀνειδιστικῶς, ὡς ἐκπλήξεως χαὶ τοῦτο 

50 ἄξιον € ὃν, εἰ οὕτω τοῦ φίλου πάσχοντος αὐτὸς κεῖται ἡσυχάζων. δύναται δὲ xai ἐπαι" νετιχῶς ῥηϑῆναν 

ὡς ἐπὶ φοβεροῦ καὶ φρικτοῦ, καὶ δηλώσει Ὅμηρος ἑξῆς ἐτυμολογῶν, ὅπου ἐρεῖ ὅτι φδνέντοι ᾿Αχιλλέως 

ἡνίοχοι ἔχπληγεν, ἐξ οὗ ἐχπλαγώτατος ἷ καὶ μεταϑέσει ἐχπαγλότατος. “Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι λύσιν x&y- 4o. 

ταῦϑά τινα προβάλλεται ὁ ποιητὴς τῆς ὕστερον ἐξ piens εἰς τὸν “ἔχτορα ὠμότητος, εἴ γε καὶ πάν- 
των μάλιστα ἕλχειν αὐτὸς ἐϑέλει τὸν Πάτροκλον xai τὴν κεφαλὴν ἀνασχολοπίσαι καὶ κυσὶν εἰς μέλπη- 

ϑρα παραβαλεῖν. ( Vers. 177.) ἜἜνϑα σημείωσαι περὶ τῆς ἀνασχολοπίσεως ὡς οὐκ ἂν πιϑανὸν ἣν 
ἑτέρωϑεν τῷ Api λαληϑὲν τοῦτο, εἰ μὴ ἐκ τῆς [Ἴριδος. τίς γὰρ ἀνϑρώπων εἶχεν εἰδέναι αὐτὸ, xQv- 

πτόμενον ἔσω τῷ “Ἕκτορι; ; & δὲ καὶ ἐξελάλει αὐτὸς ἐν μάχῃ, καὶ οὕτως ἡ lgig τὸ τοιοῦτον διαγγέλλει, 

καὶ οὐχ οἶδεν ἄλλως αὐτὸ ᾿Αχιλλεύς. (Vers. 178.) Ὅρα δὲ καὶ τὴν ἀνὰ πρόϑεσιν δοτικῇ συνταχϑεῖσ 
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συνήϑως ἐν τῷ, ἀνὰ σχολόπεσσιν, ἐξ οὗ τὸ ἀνασκολοπίσαι σύγκειται, καὶ τὸ ἄνα κείμενον, ὡς παρὰ Xo- 

φοχλεῖ, οὕτω καὶ νῦν ἀντὶ τοῦ ἀνάστηϑι, κατὰ τελείαν ἔλάειμψεν ῥήματος, τὴν καὶ ἐπὶ ἄλλων δηλωϑ εἴς 

σαν γίνεσϑαι προϑέσεων" καὶ Ort πρὸς διαστολὴν ὁμωνυμίας τοῦ ἄνα, 0 ἐστι βασιλεῦ, ἐπήγαγε μετὰ 

τὸ ἀλλ ἄνα, τὸ, μηδ᾽ ἔτι κεῖσο. Τὸ δὲν σέβας δέ as ϑυμὸν ἱκέσϑω. ἡγουν αἰλδὼς 7, Νέμεσις ἢ ἔκ- 60 

πληξις, περιφράζει μὲν τὸ σεβάσϑητι. οὐχ ἀνόμοιον δέ ἐστι πρὸς τὴν φράσιν τοῦ, σεβάσατο γὰρ τὸ 
ys ϑυμῷ. (Vers. 180.) 76 δὲ, coi λωβὴ ἔσται, εἴ nig ὃ νέκυς αἰσχυνϑῇ, δὲ ξιῶς ἐῤῥέϑη. ὡς γὰρ 

χοινά σοι τὰ τοῦ φίλου ἐν ζωῇ, οὕτω πως καὶ uera ϑανατον" σὴ χοῦν λώβη τὸ ἐχείνου αἰσχος" ὡς 

εἶναι ταὐτόν τι λώβην καὶ αἰσχος καὶ τὰ τούτων ῥήματα τὸ λωβᾶσϑαι καὶ τὸ αἰσχύνειν. δῆλον δὲ ἐν τῷ 

ἡσχυμμένος, ὅτι χαὶ νεχροῦ αἰσχύνην οἷδὲν Ὅμηρος, τὴν τῆς ὁλότητος τῆς κατὰ σῶμα κολόβωσιν, 

10 Ὅρα δὲ καὶ ὅτι τὸ ἐν τῇ πρὸ ταύτης ῥαψῳδίᾳ ῥηϑὲν ἐν τρισὶ στίχοις, σοὶ μὲν δὴ, Μῆενέλαε, κατηφείῃ 

καὶ ὄνειλδος i ἔσσεται, ἐὰν Πάτροκλος τάδε πάϑοι, ἐνταῦϑα ὀτίχῳ ἑνὶ ἐπιτέτμηται TQ, σοὶ λώβη ai1137 
κέν TL γέχυς ἠσχυμμένος ἔλϑοι. οἰδὲ γὰρ ὃ ποιητὴς καὶ ἐχτείγειν τεχνικῶς χαὶ συστέλλειν »οήματα. 

ἔστι δὲ τὸ ἔλϑοι ἀντὶ τοῦ ἀπέλϑοι γλυκέως καὶ ἀφελῶς ini γεχροῦ ὡσεὶ καὶ ἐμψύχου φρασϑέν. περὶ 
δὲ λώβης ὅϑεν γίνεται, εἴρηται μὲν πολλαχοῦ, δηλοῦται δὲ χαὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν Οδύσσειαν, ἧς ἐς πᾶν 

διαφέρει ὁ διὰ τοῦ O μιχροῦ γραφόμενος λοβὸς, περὶ οὗ καὶ αὐτοῦ ἐν ἄλλοις ἐῤῥέϑη. λοβοὶ δὲ οὐ μόνον 
οἱ κατὰ τὸ ἦπαρ, ἀλλὰ καὶ οἱ τῶν ὠτίων, ὧν χρῆσις καὶ ἐν τῷ, ἐὐτρήτοισι λοβοῖσιν, ἀφ᾽ ὧν καὶ ἐλλό- 

118θβια, κόσμος ἐνώτιος ἀπηρτημένος τῶν κατὰ τὰ ὦτα λοβῶν, xal ὀξυλοβῶ ῥῆμα τὸ ταχέως ἀκούω. ἐν 

τούτοις δὲ ( Vers. 182. ) ἐπαναφοριχῶς κεῖται καὶ ἡ ἐν τῇ α ̓ ῥαψῳδίῳ παρασημειωϑεῖσα ψευδοπαρή- 

χῆσις, τὸ, loi ϑεὰ, τίς γάρ σε 1x8, καὶ τὸ, Ἥρη μὲ προέηκε Διὸς χυδρὴ παράκοιτις : τὸ μὲν περὶ 

20 ἼἼριδος λεχϑὲν; τὸ δὲ περὶ τῆς " Hoos. Εν οἷς ὅρα καὶ ὡς χοινῶς μὲν εἰπε τὸ, τίς γάρ σε ἧκεν" ᾿4ττι- 

κῶς δὲ τὸ προξηκε" καὶ ὡς δοκεῖ καὶ νῦν ὃ γὰρ σύνδεσμος κατὰ τὸ παρέλκον κεῖσϑαι, καὶ ὡς ἑρμηνεύων 

Ἀδιὰ τῆς ἼἼριδος τὸ, χρύβδα Διὸς, φησίν" οὐδ᾽ οἷδε Κρονίδης ὑψίξυγος οὐδέ τις ἄλλος ἀϑανάτων, otio 

Ὄλυμπον ἀγάννιφον ἀμφινέμονται, 0 neg ἐν στίχοις δυσὶ περίφρασίς ἐστιν ἡμιστιχίου ἀνωτέρου κει- 

μένου τοῦ, κρύβδα Διὸς ἄλλων Ts ϑεῶν. βιωτικὴ δὲ κατ᾽ ἀνϑρώπους λέξις καὶ οὐδέν τι ϑεῖον ἔχουσα 
τὸ ἀμφινέμονται. μέσον δὲ τῶν εἰρημένων κεῖται ( Vers. 1.72.) xai τι σχῆμα οὐ πάνυ τετριμμένον τὸ, 
ἀλλήλους ὀλέκουσιν, οἱ μὲν ἀμυνομένοι γέχυος πέρι, οἱ δὲ ἐρύσασϑαι Τρῶες ἐπιϑύουσι. τὸ γὰρ κοι- 

vOrsQov ἢν ἂν, οἱ δὲ ἐρύσασϑαι ἐπιϑύοντες, O ἐστιν ἐφορμῶντες. ἡ δὲ πολλὴ χύαις τῆς Ὁμηρικῆς 

λογιότητος ἔχει καὶ ἄλλα οὕτως ἀναπιδύοντα ποὺ σχήματα εἰς ψυχαγωγίαν τοῖς φιλοκαίνοις. 
( Vers. 188.) Ὅτι ὡς ἐν σχήματι προκατασκευῆς, εἰπεῖν δὲ καὶ προεχϑετιχῶς, ποιεῖ Ὅμηρος τὸν 

So ᾿Ζχιλλέα 2 ἐπαποροῦντα πρὸς τὴν ἢ μυϑικὴν ἢ ἄλλως λαϊκὴν Ἶριν, "τὴν εἰς μάχην ὡς ἐῤῥέϑη αὑτὸν ἐρε- 20 
ϑίζουσαν" πῶς δὴ ἔλθω μετὰ μῶλον, ἕχουσι δὲ τεύχε᾽ ἐκεῖνοι" μήτηρ Ó οὔ ue πρίν γ᾽ εἴα ϑωρήσσε- 

σϑαι πρίν Y αὐτὴν ἐλϑεῖν ἔχουσαν, χαϑὰ στεῦτο παρ᾽ ᾿Ηφαίστου ἔντεα καλαᾶ" ἄλλου δ᾽ οὔ τευ 

οἶδα, τεῦ ἂν κλυτὰ τεύχεα δύω, εἰ μὴ “Αἴαντός ye σάκος Ἰελαμωνιάδαο. ἀλλὰ καὶ αὐτὸς 0 y ̓ ἕλπομαι 

ἑνὶ Τρώεσσιν ἢ μάλιστα ἕλπομ᾽ ἐνὶ πρωτοισιν ὁμιλεῖ, ae δηιόων περὶ Πατρόχλοιο ϑανόντος. xoi 
οὕτω μὲν ὃ ποιητικὸς ᾿ἀχιλλεύς. ἀληϑῶς δὲ αὑτὸς Ὅμηρος ἀνακινεῖ τὰ οἰχεῖον μεϑοδικὸν, χαὶ σχέπτε- 

ται "πῶς 6 ἂν οὕτω συμπεσόντων ἄρτι τῶν πραγμάτων πιϑανῶς ἐξαγάγοι. τὸν ᾿Ἵχιλλέα εἰς τὴν ὑπὲρ τοῦ 30 

φίλου ἄμυναν. χαὶ ἀχούει ( Mars. 197.) ἐκ τῆς Ἴριδος, 3 τίς ποτ᾽ ἂν καὶ εἴη, ὅτι εὖ δὴ καὶ ἡμεῖς 

ἴδμεν € ὅτι, ἢ ὃ τοι, κλυτὰ τεύχε ἔχονται, ἀλλ αὕτως ἐπὶ τάφρον ἰὼν Τρώεσσι φάνηϑι, at κέ σ᾽ ὑποὃδ- 

δείσαντες ἀπόσχωνται πολέμοιο T. QUEG ἀναπνεύσωσι δ᾽ ἀρήιοι vise ̓ ἀχαιῶν" ἃ περ οὐδέν ἐστιν ἄλλο 

40 ἢ ποιητικὴ ὑπόσχεσις, ὡς χρίνει δέον ὁ ποιητὴς ἄοπλον γοῦν οὕτως ἐξαγαγεῖν τῷ τέως εἰς μάχην τὸν 

᾿Αχιλλέα, Ἱ ἵνα φόβον τινὰ ἐμποιήσῃ τοῖς Τρωσὶν, ἀναπνεύσωσι δὲ eio τειρόμενοι" ὀλιγὴ δὲ, ὡς 

χαὶ ἀλλαχοῦ i ἔφη, ἀνάπνευσις πολέμοιο. ( Vers. 194.)' Ὅρα δ᾽ ἐν τούτοις ὕτι τε ϑαῤῥεῖ παᾶνυ τῇ τοῦ 

«Αἴαντος φιλίᾳ ὁ ̓ Ἡχιλλεὺς καὶ τῇ ἀνδρίᾳ, ὃς καὶ παραμέ" γειν αὐτὸν λέγει τῷ Πατρόκλῳ xoi καταχό- áo 

πτειν τοὺς ἐχϑρούς" καὶ ὅτι καλῶς μέμνηται ὁ ᾿Δχιλλεὺς τῆς μητρικῆς ὑποϑημοσύνης, ὡς φησι 

προϊὼν Ὅμηρος σαφέστερον, μὴ καὶ λάϑοι ὕμοια παϑὼν τῷ Πατρόκλῳ ἀμελήσας ἀγαϑὴς συμβουλῆς" 
διὸ τρέχει τὴν μέσην, φανεὶς μὲν ἐν πολέμῳ, οὐκ εἰς μέσον δὲ παραῤῥίψας ἑαυτὸν διὰ τὸ ἀοπλον" 
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καὶ ὅτι οὐχ᾽ οὕτως δοκεῖ εὐμεγέϑης εἶναι Apes ὡς ὃ Ἵἴας" μόνον γοῦν τὸ σάκος προσαρμόττει τῷ 

pd διὰ TO πολὺ τῆς κατὰ χεῖρα ῥώμης, οἱ μὴν δὲ καὶ τὰ λοιπὰ ἴσως τοῦ Αἴαντος ὅπλα. ἔχει δὲ 

ἀπορίαν ἐνταῦϑα ὁ λόγος. πῶς γὰρ οὔ τινος ἄλλου τεύχεα ἔχει δύεσϑαι ᾿Αχιλλεὺς ἔ ἔχων τὰ τοῦ Πατρό- 

χλου; εἰ γὰρ τὰ τοῦ Api Eg τῷ Πατρόκλῳ προσήρμοττεν, ἁρμόσοι ἄν, φασι, καὶ τὰ ἐκείνου τῷ 

pida ἢ τοῦτο οὐκ ἐξ ἀναγκηξ᾽ τὰ μὲν γὰρ τῶν μειζόνων δύναταί, φασι, τοῖς μὴ τοιούτοις ἁρμότ- 

τειν, οὐ μὴν καὶ ἀνάπαλιν. ἴσως δέ, φασι, χαὶ ὃ «Αὐτομέδων, ὡς προεσημειωϑη ἐφόρει αὐτὼ, ἵνα 

δοχῇ Πάτροκλος εἰναι. λυϑήσεται δὲ τὸ ἄπορον καὶ ἀπὸ τῆς λέξεως " κλυτὰ γὰρ τεύχεα ἐθέλειν δῦναι, 

τοιαῦτα δὲ οὐκ ἔχει εὑρεῖν, εἴ περ τοιαῦτα λέγει τὰ ἡφαιστότευκτα. ( Vers. 188.) ἡ ὕρα δὲ ὅτι τε πολ- 

50 λαχοῦ μῶλον “ἄρηος λέγων ἐνταῦϑα ἠρκέσϑη μῶλον μόνον εἰπών" xci ὅτι στεῦ ro τὸ ὑπέσχετο, ἀκο- 
λούϑως τῷ, στεῦται γάρ τι ἔπος εἰπεῖν" καὶ ὡς ἐν στίχῳ ἑνὶ τὸ τεῦ καὶ ἀορίστως ἔφη, οὔ τευ οἰδα 1187 
ἀντὶ τοῦ οὔ τινος, διὸ καὶ ἐγκλίνεται, καὶ ἀντωνυμικῶς μετὰ τόνου, τεῦ ἂν, ἤτοι οὗ ἂν, κλυτὰ 

τεύχεα δύω, ἤγουν ὑπεισέλϑω, oU πρὸς διαστολὴν τὸ ἀριϑμητικὸν δύο συστέλλει τὴν λήγουσαν. 
CVers. 194.) Τὸ δὲ, ἔλπομαι ἐνὶ πρώτοισιν ὁμιλεῖ, ἐλλιπῶς ἔχει. λείπει γὰρ τὸ ὕτι, ἵνα εἴπῃ, οἶμαι 

ὡς τοῖς πρώτοις ὁμιλεῖ ἤγουν προμάχεται. καὶ ἄλλως δὲ, ἐχ περιττοῦ χάριν ἀκριβείας ἀσυνδέτως 

ἐπεμβέβληται τὸ ἔλπομαι, ἵνα λέγῃ, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς οὗτος προμάχεται, οἶμαι, ἤγουν ὡς νομίξω. 
(Vers. 195.) Τὸ δὲ, ἔγχεϊ δηιόων, ἔλλειψιν καὶ αὐτὸ ἔχει, δηλωτικὴν σπουδῆς τῆς τοῦ φράζον- 

τος. λείπει γὰρ τὸ Τρῶας ἤ τι τοιοῦτον. Τὺ δὲ, περὶ Πατρόκλοιο ϑανόντος, ἔπαινος καὶ αὐτὸ Αἴαν- 

τος, ὃς οὐδὲ ϑανόντος τοῦ φίλου ἀμελεῖ, (Vers. 200.) TO δὲ, ἀναπνεύσωσιν ἀρήιοι υἷες ᾿Αχαιῶν, 
σεμνύνει ἐκείνους, εἰ καὶ ἐν τηλικούτῳ κινδύνῳ παραμένει αὐτοῖς τὸ ἀρήιον, καί πως λέγει, ὡς οἱ πρὶν 
μένεα πνείοντες ταχὺ ἀναπνεύσουσι δι᾿ ᾿Αχιλλέως. Τὸ δὲ, υἷες ᾿Δχαιῶν, οὐ μόνον περιφραστικῶς 20 

60' 4yoio)g δηλοῖ, ἀλλὰ καὶ ὑπολαλεῖ τοὺς  Aontovg τούτους ἐκ γένους ἔχειν τὸ μάγεμον. *( Vers, 2093.) 

Ὅτι ἐξελθόντος τοῦ ᾿“χιλλέως εἰς τὴν τάφρον ἡ 4ϑηνᾶ ἀμφὶ ὥμοις ἰφϑίμοισι, τοῖς ἐκείνου δηλαδὴ 
βάλ αἰγίδα ϑυσανόεσσαν, ἀμφὶ δέ οἱ κεφαλῇ νέφος ἔστεφε χρύσεον, ἐκ δ᾽ αὐτοῦ δαῖε φλόγα παμφα- 

{1{3ϑνόωσαν, ὥς που πρὸ τούτων καὶ ἐπὶ Διομήδους. εἶτα ( Vevs. 207.) παραβολὴν ἐπιφέρων προσφυῆ 
xoi 10 ἐχ τῆς κεφαλῆς τοῦ ᾿Αχιλλέως σέλας εἰχάζων οὐχὶ ἀστέρι ὀπωρινῷ, καϑὰ ἐπὶ Διομήδους , ἀλλὰ 
πυρσοῖς μεγάλοις νησιωτικοῖς, φησίν" ὡς δ᾽ ὅτε καπνὸς ἰὼν ἐξ ἄστεος αἰϑέρα ἵκηται τηλόϑεν ἐκ νήσου, 

τὴν δήιοι ἀμφιμάχονται, οἵτε πανημέριοι στυγερῷ κρίνονται Qn. ἄστεος σφετέρου. ἅμα δ᾽ ἠελίῳ 
10 χαταδύντι, πυρσοί τε φλεγέϑουσιν ἐπήτριμοι, ὑψόσε δ᾽ αὐγὴ γίνεται ἀΐσσουσα. περι"χτιόνεσσιν ἰδέ- 

σϑαι, αἴ xéy πως σὺν νηυσὶν otog ἀλκτῆρες ἵχωνται, ὡς &m yog κεφαλῆς σέλας αἰϑέρα ἵχανε, 
περὶ οὗ xoi μετ᾽ ὀλίγα (Vers. 225.) δηλῶν φησίν" ἀκάματον πῦρ δεινὸν ὑπὲρ κεφαλῆς μεγαϑύμου So 
ΠΠηλείωνος δαιόμενον᾽ τὸ δ᾽ ἔδαιε ϑεὰ γλαυχῶπις ᾿ϑήνη. ᾿Αξιοπρεπὴς δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς ἐν τού- 
τοις ἡ τερατεία καὶ μείζων τῆς πρὸ τούτων xarà τὸν Διομήδην, οὐ μόνον καϑότι ἐχεῖνος μὲν ὡπλισμέ- 
γος χαὶ οὕτω λάμπων ἔχει ἀφορμήν τινα λέγεσϑαι λάμπεσϑαι τῷ ἐκ τῶν ὕπλων πυρὶ, ᾿Δχιλλεὺς δὲ ἄο- 

20 nAog ὧν "παμφαίνει φλογὶ, ἀλλὰ καὶ καϑὸ τὴν οἰχίαν αἰγίδα περιτίϑησι τούτῳ ἡ ̓ ά'ϑηνᾶ. ἔστι γαρί188. 

νοῆσαι ὡς ἐλάμπετο μὲν xoi ὃ Διοιήδης πυρὶ, ἀλλ ᾿Αχιλλεὺς ἐνταῦϑα τερατωδέστερον ἔ ἔχει; εἴ πὲρ 

σὺν τῷ φλογὶ δαίεσϑαι καὶ αἰγίδα iopet; δι᾿ ἣν χαὶ νέφος περὶ αὐτὸν καὶ φλὸξ, ὡς ἂν, ἵνα TOÀ- 

μήσας τις εἴπῃ, αἰγίοχός τε εἴη οὕτω χαὶ γνερεληγερέτης δὲ τρόπον τινὰ, διὰ δὲ τὴν φλόγα καὶ οἷον 
ἀστεροπητῆς. σεμνότερα οὖν τῶν ἐπὶ τῷ Διομήδει καὶ ὑψηλύτερα τὰ κατὰ τὸν ᾿Ἵχιλλέα. ( Vers. 204.) 

5o Σημείωσαι δὲ ὅτι τε εἴ 7 περ ἀμφ᾽ ὥμοις βάλλεται ἡ αἰ" γὶς, οὐ πλήττει ἄρα, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη, 

μόνον δὲ ἐχφοβεῖ" καὶ ὅτι ὕλην τῆς οὐ πρὸ πολλῶν ῥηϑείσης φυσικῆς αἰγίδος τῆς τοῦ “ιὸς xoi ἡ τῆς 4o 

᾿4ϑηνᾶς αὕτη λαλεῖ, & ξυμφανῶς μέντοι. οὐ γὰρ ἐξ ὀρϑοῦ νέφος λέγει ὁποῖον ἐχεῖ, “οὐδὲ πῦρ ἀστρα- 
zciov, οὐδὲ βροντήν" ἐμφαίνει μέντοι ὅμως ἐφ᾽ ὁποσονοῦν καὶ τοῦτο τὴν ἐκεῖ ἀλληγορίαν ἀμυδρῶς διὰ 

τὸ xai τὴν ᾿4ϑηνᾶν, εἰ καὶ Διὸς ϑυγάτηρ, ἀλλὰ μὴ ἁπλῶς οὕτω χοινότερον xard πλάτος αὐτὴν ἀλλη- 
4o γορεῖσίδαι εἰς ἀέρα. ἵνα xci ἡ ταύτης αἰγὶς εἰς ἀέριόν τι πάϑος ἐχλαμβάνηται. *(Vers. 206.) Χρύ- 

σεον δὲ τὸ ῥηϑὲν νέφος, ὅτι καὶ φλογῶδες. ὕϑεν ὁ Πίνδαρος τὸν χρυσὸν πυρὶ αἰϑομένῳ ἐν νυχτὶ 
παρείκασεν. ἐλέχϑη δὲ πρὸ τούτων καὶ ἐν ἀέρι γρύσεα νέφη᾽ ἀλλ᾽ ἐκεῖνα μὲν ἄνω, τοῦτο δὲ οὐχ ὑψηλὸν 
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ἀλλὰ κάτω, οἷα τὸν AyiALén στέφον χατά τινα κυριολεξίαν , ἐπεὶ χαὶ ὑπὲρ κεφαλῆς τὸ τοιοῦτον φλο- 
γῶδες καὶ πυρῶδες édaiero , περὶ οὐ διὰ τὴν ὁμοιότητα ζητητέον χαὶ ὅσα ἐν τῇ € ῥαψωδίᾳ γέγραπται. 

( Vers. 205.) Ὅρα δὲ κάνταυϑα ὅτι τὲ σεμνὴ λέξις ἀεὶ τὸ στέφειν 5 καὶ ὅτι στέφανον ségaAkg Ape 

λέως olov χρυσοῦν τὸ xaT αὐτὴν χρύσεον νέφος ὑπολαλεῖ ὁ ποιητής. ὅτι δὲ καὶ iv πότοις xoi iv iog- 
ταῖς καὶ ἐν γάμοις καὶ ἐν ἀγῶσιν ἐστεφανοῦντο, δῆλον ἐκ τῶν παλαιῶν, εἰ xai μὴ παρ᾽ Ὁμήρῳ τοῦτο 
τέτριπται. σεμνύνει δὲ μάλιστα τὸν στέφανον ᾿ἀριστοτέλ ἧς» εἰπὼν ὅτι ἐν ϑυσίας στεφανοῦνται, ἐπεὶ 

οὐδὲν κολοβὸν ϑεῷ προσφέρεται, ἀλλὰ τέλεια καὶ ὅλα. τὸ δὲ πλῆρες τέλειον. τοιοῦτον δὲ nap Üunoo 

τὸ στέφειν, δι᾿ ov πληρωσις σημαίνεταί τις, οἷον, χοῦροι χρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο; καὶ, ϑεὸς 

μορφὴν ἔπεσι στέφει. ὄψιν γὰρ ἄμορφον ἀναπληροῖ πιϑανύτης τοῦ λέγειν. ἔοικεν οὖν ὃ στέφανος 
10 τοῦτο βούλεσθαι ποιεῖν, καϑὸ καὶ ᾿Ωἀχεανῷ χϑὼν ἅπασα δίκην νήσου ἐστεφάνωται. διὸ "ἐν τῷ πεν- 5o 

ϑεῖν τἀναντία ποιοῦμεν. ὁμοπαϑείᾳ γάρ, φησι, τοῦ κεχμηκότος χολοβοῦμεν ἡμᾶς κουρᾷ τε τρι- 
χῶν καὶ στεφάνων ἀφαιρέσει. ἐνθυμητέον δ᾽ ἐν τούτοις καὶ Φωκίωνα, ὃς ἐστεφανωμένος ϑύων καὶ 
μαϑὼν ἐν πολέμῳ πεσεῖν τὸν υἱὸν ἀπέϑετο πενϑίμως τὸν στέφανον" προσεπιμαϑὼν δὲ καὶ, ὡς ἀρι- 
στεύων ἐχεῖνος τέϑνηχεν, αὐτίκα ἐσιεφανώσατο. (Vers. 207.) Οἱ δὲ ἐν ἡμέρᾳ μὲν χαπνοὶ ἐξ ἄστεος 
γησιωτικοῦ, νύχτωρ δὲ πυρσοὶ ἐπίτριμον, O0 ἐστε συχνοὶ, ὡς ἐν ἄλλοις δηλοῦται, πολυπειρίαν 
πραγμάτων καὶ αὐτοὶ συνάγουσι τῷ ἀχροατῇ, ὡς ἂν εἰδείη ὅτε ἡμέρας μὲν καπνὸς ὑψούμενος πλέον 
τοῦ πυρὸς ὁρᾶται διὰ τὸ ἐν φωτὶ μέλαν καὶ σημαίνει κινδύνους νήσου" νύχτωρ δὲ τοῦ καπνοῦ λανϑά- 
γοντος διὰ τὸ σχότος ἀναλάμπει ἐφ᾽ ὁμοίοις ἐχεῖ τὸ πῦρ. Καὶ ὅρα ὅτι ἐπέτεινε τὴν τοῦ πυρὸς λαμπρό- 
Tuto οὐχ ἁπλῶς τινὰς ἄνδρας πολιορκουμένους παραλαβὼν γρωμένους πυρσοῖς. ἀλλὰ τηλόϑεν νησιώ- 

20 τας, οἱ μάλιστα τούτοις ϑαῤῥοῦσι διὰ τὸ μὴ ἔχειν πεζῇ βαδισαι καὶ δηλῶσαι τοῖς περιοίκοις εἴτε 
νησιώταις εἴτε ἄλλως ἠπειρώταις τὸν κίνδυνον. τοῖς γὰρ τοιούτοις ὡς ἀπῳχισμένοις οἱ πυρσοὶ xoi με- 

γάλοι ἀνάπτονται, καὶ διὰ πελάγους ἀνεπιπροσϑήτως φαίνονται. ( Vers. 206.) Ὅρα δὲ ὅτι τε νέφος 
ἐνταῦϑα χρύσεον εἰπὼν καὶ φλόγα καὶ σέλας πῦρ οὐκ ἡϑέλησε φράσαι, εἰ καὶ ἄλλως ἐν τῷ τέλει τῆς 60 
ῥῶ xci τὸ σέλας ἀντὶ πυρὸς ἔϑετο" προϊὼν δὲ ἐρεῖ περὶ τούτου, ἔνϑα τὸ ἐξ ᾿Αχιλλέως χαιόμενον καὶ 

ἀκάματον πῦρ ἐξέπληττε τοὺς ἡνιόχους" καὶ ὅτι ἡ τοῦ καπνοῦ ἐν τοῖς ῥηθεῖσι “παράληψις τέϑειται μὲν 
καὶ πρὸς ἔμφασιν πλήϑους πυρσῶν, μᾶλλον δὲ δι᾿ ἐμπειρίαν 7 πολυμαϑείας, ὡς εἴρηται" ἄλλως γὰρ OU 

χρήσιμος ὃ καπνὸς σιρὸς τὸ πολὺ τῆς ἐν τῷ Apa φανταξομένης λαμπρύτητος. ( Vers. 209. ) To δὲ, 

χρίνονται άρηι, ἀντὶ τοῦ εἰς διάκρισιν σπεύδουσιν, ἵνα τοῦ μίγνυσθαι παύσωνται, κατὰ τὸ, παύ- 

σαντο φυλόπιδος καρτερῆς. ἐκ "τοῦ τοιούτου δὲ χρίνειν καὶ χριτὴς, δι᾿ οὗ οἱ πρὸς ἔριν ἀναμεμιγμένοι 139 
80 διαχρίνονται. καὶ ἄλλως δὲ χρίνονταί τινες oni ἀντὶ τοῦ μεμερισμένως οἱ μὲν ἔνϑεν, οἱ δὲ ἐκεῖϑεν 

μάχονται. ὅϑεν μετ᾽ ὀλίγα φησὶν, ὅτι οἱ δεῖνα μένος ΄άρηος δατέονται, ἤγουν μερίζουσι. δύναται δὲ 
λέγειν καὶ Ort διαφαίνεται, τίνες οἱ ἐν τοῖς μαχομένοις ἔχκριτοι. ἐκ δὲ τοῦ τοιούτου χρίνειν δοκεῖ καὶ 
ἡ ἐγκρὶς εἶναι, πεμμάτιόν, φασιν, ἑψόμενον ἐν ἐλαίῳ, εἶτα μελιτούμενον. ( Vers. 211.) Τὸ δὲ ἐπή- 
τριμος, ὃ δηλοῖ, ὡς ἐῤῥέϑη, τὸν nvxvov, 0 ̓ “Ισκαλωνίτης ὀξυτόνως, φασὶ, προέφερεν, οὐκ εὖ λέγων. 
τὰ γὰρ διὰ τοῦ μος ὑπὲρ δύο συλλαβὰς προπαροξύνονται. ἐχ τοῦ τρία δὲ, 0 πέρ ἐστι πολλὰ, γένε- 

ταί, φασι, τρίμος, καὶ πλεονασμῷ μετὰ προϑέσεως, ὥς msg ἐπηετανὸς καὶ ἐπήβολος., οὕτω καὶ ἐπή- 
τριμος. ὃ δέ ye εὐήτριος χιτὼν ἄλλο τι δηλοῖ, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ δεδήλωται. τὸ μέντοι διὰ τοῦ ἔ γραφό- 
μένον ἴτριον πέμμα, φασὶν, ἐκεῖνο ἐστὶ λεπτὸν διὰ σησάμου καὶ μέλιτος γιγνόμενον. τὸ δὲ παρ᾽ 
Ὁμήρῳ ἦτρον, ὅτι ἐκ τοῦ ἄω τὸ πνέω, χαϑὰ καὶ τὸ ἦτορ γίγνεται, ὡς καίριον ὃν τοῖς ζῶσιν, ἔγνω- 

40 σται ἤδη καὶ αὐτό. ( Vers. 212.) Περικτίονας δὲ νοη“τέον ἐν τῇ ῥηϑλείσῃ παραβολῇ διοιχονομουμέό- 10 

VOUQ καὶ αὐτούς. οἱ γὰρ τοιοῦτοι χρήσιμοι ἂν πολεμουμένοις νησιώταις ἔσονται, οὐ μὴν οἱ ἄλλως 
ἁπλῶς περίοιχοι. (Vers. 213.) Τὸ δὲ, org ἀλχτῆρες, σημειωτέον εἰς τὸ, ἐμεῖο δὲ δῆσεν ong 

ἀλχτῆρα γενέσϑαι, τὸ πρὸ ὀλίγου ῥηϑέν" χρήσιμον γὰρ τοῦτο ἐχεῖ; ᾿Ιστέον yag ὅτι τὰ παλαιὰ τῶν 

{1εθάντεγράφων ἐχτείνουσιν ἐνταῦϑα τὴν λήγουσαν 100 oce, ὡς ἀπὸ εὐθείας προδηλωϑείσης «ἰολικῆς 

βαρυτόνου τοῦ ἴάρευς. τινὲς δέ φασι καὶ ὡς αἱ τοῦ ᾿Δριστάρχου ἐκδόσεις καὶ τοῦτο διὰ μόνου τοῦ ὦ 
ἔχουσι, τοῦ Jose γὰρ, ὡς τοῦ Μενέλεω καὶ τοῦ lleigso* oiov, Πείρεω υἱόν" ὃ δ᾽ αὐτός, φασιν, 
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᾿4ρίσταρχος χαὶ τὸ, ὡς δ᾽ ὅτε καπνὸς ἰὼν ἐξ ἃ ἄστεος αἰϑέρ᾽ ἵκηται τηλόϑεν ἐ &x νήσου, οὕτω μεταγράφει" 

ὡς δ᾽ ὅτε πῦρ ἐπὶ πόντον ἀριπρεπὲς αἰϑέρ᾽ ἵχηται, λέγων ὡς ἄτοπον τὸ πῖρ εἰχάσαι καπνῷ. οὐκ εὖ 

δέ, φασιν; ἐκεῖνος ποιεῖ. ὃ γὰρ ποιητὴς τὸ ὅλον πρᾶ) μα συνήϑως φράζων χαπνοῦ τε ἐμνήσϑη τοῦ ἐν 
ἡμέρᾳ, ὡς εἴρηται, καὶ πυρὸς πυρσῶν τοῦ ἐν νυχτὶ, e xal μόνῳ εἴκασται Ape χατὰ τὸ ἐν πρβρ- 

βολαῖς “Ὁμηρικὸν ἔϑος. ΩΣ 211.) Ὅρα δὲ ὡς, εἰ καὶ ἐκ τοῦ πῦρ πυρὸς γίγνεται χαὶ ὃ πυῤῥὸς 

τὸ ἐπίϑετον διὰ δύο 00 χαὶ ὃ ἐκ τούτου πυρσὸς χατὰ τὸ ταῤῥὸς ταρσὸς, ἀλλ ἐκ μὲν τοῦ πυῤῥοῦ ἕτε- 

20 ροῖον Ἀἐστὶ ῥῆμα, οἷον ὑπερεπυῤῥίασε παρὰ τῷ χωμιχῷ, ἐκ δὲ τοῦ πυρσοῦ ἀλλοῖον, πυρσεύειν γὰρ, 

ὡς ex τοῦ πῖρ πυρὸς τὸ ἐμπυρεύειν. Ὅτι δὲ οἱ πυρσοὶ καὶ φανοὶ λέγονται, καὶ πανοὶ δὲ διὰ TOU π, 

χαὶ ὅτι τοῦ φανοῦ παράγωγον τὸ gaviov, ἀλλαχοῦ δηλοῦται. ( Vers. 215. ) Ὅτι ᾿ἀχιλλεὺς στὴ ἐπὶ 

τάφρον ἰὼν ἀπὸ τείχεος, οὐδ᾽ ἐπ᾽ "Ἀχαιοὺς ἢ ἐς ᾿ἡχαιοὺς μίσγετο , μητρὸς γὰρ πυκινὴν ὠπίζετ᾽ 

ἐφετμὴν, ὡς καὶ πρὸ βραχέων don, ὃ περ, εἰ xoi Πάτροκλος ἐξ ̓ ἀχιλλέως ἐφυλάξατο, ἔζη ἄν. 
ἔνϑα, φησὶ, στὰς ἤῦσεν, ὃ ἐστιν ἐβόησεν. ( Vers. 218.) £c δ᾽ οὐκ uv πιϑανὸν ἁπλῶς οὕτω τοὺς 

Τρῶας τρέσαι, πλάττει σεμνῶς ὡς ἐν τερατείᾳ ποιητικῇ ὅτι συνεβόησε χαὶ ἡ ̓ 4ϑηνᾶ, xai οὕτως éxvóoi- 

unos τοὺς Towac- φησὶ γάρ᾽ ἀπάτερϑε δὲ “Παλλὰς ᾿αἰϑήνη φϑέγξατο, χατά τινὰ δηλαδὴ συμφωνίαν, 

ἀτὰρ Τρώεσσιν ἐν ἄσπετον ὠρσε κυδοιμὸν. ( Vers. 219.) “Σεμνύνων δὲ xoi ἄλλως αὐτὴν. καϑ' αὑτὴν τὴν 

τοῦ ᾿Αχιλλέως καταμόνας φωνὴν, ἣν ὡς εἰχὸς ᾿“ϑηνᾶς λόγῳ, τουτέστι φρονήσεως, εἰς ὅσον ἐξῆν καὶ 

ὕψωσε xay Qiayev , ὡς xai αὐτὸς μάλιστα βοὴν ἀγαϑὸς, 0 ἐστιν εὑρυβόας; ἐπάγει παραβολὴν, δι᾽ 

ἧς αὐτὴν εἰχάζει σάλπιγγε, εἰπών" ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀριζήλη φωνὴ, τουτέστιν ἀριδήλη," ὅτε T ἴαχε σάλπιγξ 

ἄστυ περιπλομένων δηίων ὑπὸ ϑυμοραϊστέων, ὡς τότε ἀριζήλῃ φωνὴ γένετο «Ἵἰακιδαο, χαὶ 

( Vers. 223.) ἐπάγει" οἱ δ᾽ ὡς οὖν ἄϊον ὕπα χάλκεον Αἰακίδαο, πᾶσιν ὀρίνϑη θυμὸς, ἤγουν πάντες 

ἐταράχϑησαν" αὐτὰρ καλλίτριχες ἵπποι QJ ὄχεα τρόπεον, παλίντροποι δηλαδὴ ϑέοντες " ὕσσοντο γὰρ 

ἄλγεα ÜvuO , αὐτοί τε δηλονότι καὶ οἱ ἄνδρες, 1 μᾶλλον οἱ ἄνδρες μόνοι, ἵνα ἢ ὡς πᾶντες ὠρίνϑησαν 

ὀσσόμενοι ἄλγεα. ἡνίοχοι δ᾽ ἔκπληγεν, ὡς πρὸ μιχροῦ ἐδηλώϑη, ἐπεὶ ἴδον ἀκάματον πῦρ δεινὸν τὸ προ- 

γραφὲν, 0 περ ἔδαιεν ᾿4ϑηνᾶ; τρὶς μὲν ὑπ᾽ ἐκ τάφρου μεγάλ᾽ ἴαχε δῖος ᾿Αχιλλεὺς, τρὶς δὲ κυχηϑησαν 

οἱ περὶ Εχτορα᾽ ἔνϑα δὲ καὶ τότ᾽ ὕλοντο δυώδεκα φῶτες ἄριστοι ἀμφὶ σφοῖς, ἤγουν ἰδίοις, ὀχέεσσι 
καὶ ἔγχεσσιν᾽ αὐτὰρ yoioi ἀσπασίως Πάτροκλον ὑπ᾽ ἐκ βελέων ἐρύσαντες κάτϑεσαν ἐν λεχέεσσι. Καὶ 
ὅρα ὅπως ὑψώσας τὴν ἐπὶ τῷ κινδύνῳ τοῦ Πατρόκλου περιπέτειαν καὶ εἰς ἄπορον ἀγαγὼν ῥᾷον αὑτὴν 
λύσας κατέστησε ϑεῖον παρεμβαλὼν συνήϑως πρόσωπον, δι᾽ οὗ τεράστιος φαντασϑεὶς 0 ̓ αἰχιλλεὺς τήν 
τε ἰδέαν τήν τε φωνὴν τοὺς πολεμίους ἐτρέψατο᾽ ἄλλως γὰρ οὐκ ἂν ewoyeg ἔπλασεν ὃ ποιητὴς τοιαύ- 
τὴν ἐκ μόνης τῆς τοῦ “Ιχιλλέως ϑέας καὶ φωνῆς φυγήν. ὃ γοῦν “Εχτωρ καὶ εἰσέτε μετ᾽ ὀλίγα ἐνδοιά- 
Cuv, εἰ ἐτεὸν ἀνέστη ᾿Αἀχιλλεὺς, οὕτω πιϑανῶς ϑαῤῥεῖ ἀντιστῆναι πρὸς μάχην εἰσαύριον. “ἔσχε δὲ τὸ 
ἐνδοιάσαι διὰ τὸ τεράστιον τῆς ϑέας καὶ τῆς βοῆς, ὡς δῆϑεν ϑεόϑεν πρὸς ὥραν γενόμενον, ἵνα μόνον 
περισωϑῇ ὃ νεχρός. (Vers. 219.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι καλὸν τῷ ποιητῇ xci τὸ παραβολικῶς πολεμικὴν σάλ- 
πιγγα παραλαβεῖν τὸ ἐνυάλιον ἡχοῦσαν ὡς ἐν πολιορκίας καιρῷ, ὡς περ καὶ πολεμικοὺς ἀνωτέρω πυρ- 
σοὺς παρέϑετο ἀκολούϑως τοῖς ὑποχειμένοις πράγμασιν. οὔτε γὰρ ψιλὸς ὅπλων ἐμφανισϑεὶς ὁ ᾿άχιλ- 
λεὺς ἐξεϑρόησεν ἂν τοὺς ὁπλίτας ἐχϑροὺς, οἵ ye καὶ ἐχάρησαν ἂν xoi ἐθάρσησαν χαὶ ἐπέδραμον, 
ὡς xai καταφαγεῖν αὐτὸν, ὃ δὴ λέγεται. οὐδὲ μὴν τῇ κατὰ φύσιν αὐτοῦ καὶ μόνου βοῇ ἐξέπληξεν ἂν 

ἐκείνους, εἰ xoi ὅτι μάλα λιγύφϑογγος 1v καὶ ὀξὺς βοῆσαι. φαντάσας δὲ διὰ τοῦ “χρυσέου végovg καὶ 

τῆς τεραστίας φλογὸς τῶν ἀμφιχυϑέντων αὐτῷ λαμπρώτατον ὁπλίτην καὶ τῇ ὡς εἰχὸς ἐμβοητικῇ συμ- 

φωνίᾳ τῶν ἀμφ᾽ αὐτὸν Μυρμιδόνων μόνων, οὐ γὰρ ἐμίγνυτο τοῖς λοιποῖς ἀλλ᾽ ἰδίαζε λόγῳ ᾿4ϑηνᾶς 
ἤτοι φρονήσεως, ἵνα μὴ ἀλλαχοῦ ταῦτα φαίνοιντο, γίγνεται ἀλλ᾽ αὐτόχρημα περὶ τὰς τοῦ ᾿Αχιλλέως 
νῆας, ἀριζήλην τε φωνὴν ἀφῆκεν χαὶ οἵαν ἐκφοβῆσαι, τοὺς ἐναντίους, καὶ χατάφρακτος ὅπλοις δεινὸν 

5o γανόωσιν ἐνομίσϑη, καὶ οὕτω τρεψάμενος ἐκείνους τὸν τοῦ ἑταίρου νεκρὸν mite *owcoro. Ὅτι δὲ τὸ 
ἀριξήλη ϑηλυχόν ἐστι τοῦ ἀρίξηλος, οἷον ἀστὴρ ἀρίζηλος, καὶ ὅτι ἔτρεψε τὸ Ó εἰς ζ συνήϑως, δῆλον 

ἐστί" xci ὅτι χαιρία λέξις ὡς ἐν ποιήσει τὸ ἀριξήλη ἐπὶ φωνῆς ὑπερφωνούσης τὰς λοιπὰς, διὸ καὶ δὶς 
αὐτῇ ἐνταῦϑα ἐχρήσατο ἐπὶ τε σάλπιγγος καὶ ἐπὶ ᾿Αχιλλέως. φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ ὡς οἶδε μὲν ὃ ποιητὴς 
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σάλπιγγα, ἥρωας δὲ οὐκ εἰσάγει “χρωμένους αὐτῇ οὐδὲ εἰδότας. 0 δὴ καὶ περὶ τοῦ τετρώρου φασίν. ei 

δέ, pass, σαλπίγγων εἴδη" πρώτη ; ἣν εὗρεν ᾿Αἀϑηνᾶ, διὸ καὶ σάλπιγξ ova παρὰ ᾿Αργείοις τιμᾶ- 
ται, καὶ κεῖται καὶ παρὰ .«Τυχόφρονι 10 ἐπίϑετον" δευτέρα, ἡ στρογγύλη παρ᾽ Αἰγυπτίοις, ἣν Ὄσιρις 
εὗρε, χαλουμένη, φασὶ, χνούη" γρῶνται δ᾽ αὐτῇ πρὸς Üvoiav, χαλοῦντες τοὺς ὄχλους δι᾽ αὐτῆς" 
τρίτη, ἡ ] αλατικὴ, χωνευτὴ, οὐ πάνυ μεγάλη, τὸν κώδωνα ἔχουσα ϑηριόμορφόν τινα καὶ αὐλὸν μο- 
λύβδινον, εἰς ὃν ἐμφυσῶσιν οἱ σαλπισταί" ἔστι δὲ ὀξύφωνος, καὶ χαλεῖται ὑπὸ τῶν Κελτῶν κάρνυξ᾽" 

τετάρτη ἡ Παφλαγονικὴ, ἧς ὃ κώδων βοὸς 3v προτομὴ, βαρύφωνος, ἀναφυσητή᾽ καλεῖται δέ, φασι, 
βόϊνος" πέμπτη Μηδικὴ, τὸν αὐλὸν ἔχουσα χκαλάμινον. τὸν δὲ κώδωνα Lu aao OyzOquGYOg* ἕκτη 
Τυρσηνικὴ, ἧς εὑρεταὶ Lid sa idi ὁμοία Φρυγίῳ αὐλῷ, τὸν χώδωνα κεχλα"σμένον ἔχουσα, λίαν Οξύ- 6o 

10 govoc, ἧς καὶ Σοφοχλῆς ἐν τῷ μαστιγοιρόρῳ μέμνηται. Ὅρα δὲ καὶ τὸ, ποριπλομένων δηίων, ἤγουν 

11θ0περιπολούντων, κυκλούντων, ὡς χρησιμεῦον εἰς τὸ περιπλομένων ἐνιαυτῶν, ληφϑὲν καὶ αὐτὸ ἀντὶ τοῦ 
"cf 1 " , PANT: - - ΄ 

σερεπελομένων, περιστρεφομένων'" καὶ ὅτι τὸ ϑυμοραϊστέων (Vers. 220.) δι΄ ἑνὸς μὲν ὁ γράφεται 
καὶ ὧδε ὡς κοινὸν, οὐ μὴν ᾿“ττικῶς. εἴρηται δὲ πρὸς ἀναλογίαν τῶν ἐν Οδυσσείῳ κυνοραϊστῶν. εἰ δὲ 
πρὸ τούτων μὲν ϑάνατος ἐῤῥέϑη ϑυμοραϊστὴς, ἐνταῦϑα δὲ δήιοι ϑυμοραϊσταὶ, τί κωλύει καὶ σίδηρον 
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εἰπεῖν ϑυμοραϊστὴν, xoi εἴ τι δὲ ἄλλο τοιοῦτον ; καὶ Ort σχεδιασμοῦ εἴκασμα ἔχει καὶ “τὸ ἐν δυσὶν égc-1140 
ἑξῆς στίχοις πρὸς τῷ τέλει ἐνταῦϑα κεῖσϑαι τὸ «Ἰἰακίδαο, οἷα τοῦ σχεδιάζειν μὴ ἐνδιδόντος πρὸς λέξεων 

διαφόρων ἐπίχυσιν. ( Vers. 222. ) “Σημείωσαι, δὲ xol ὡς Κέρβερος μέν που συνϑέτως gi. κεόφωνος εἴρη- 
ται, 4, χιλλεὺς δὲ  διαλελυμένως t ὅπα χάλκεον € ἔχει. χαὶ ἔστι τῇ λέξει τὸ ἀσφαλὲς ἐκ τῆς χατὰ τὴν σάλ- 
πιγγα εἰχόνος, οἷα ϑεραπευϑείσης ἐχεῖϑεν. οὗ γὰρ ἡ φωνὴ ὁποία σάλπιγξ ἀριζήλη τε καὶ xaÜ' ἕτερον 

ποιητὴν εἰπεῖν χαλκόστομος, ὃ τοιοῦτος οὐ χαινὸν, εἴ πὲρ Oma χαλκεον ἔχειν λεχϑείη ἤγουν στερεὰν, 
ἣν ἀτειρέα φϑάσας εἶπε, καὶ ἄϑραυστον, xoi, ὥς που φησὶν, ἄῤῥηκτον. (Vers. 224.) Τὸ δὲ, ὄχεα 
τρόπεον, ἤγουν ἔτρεπον, σημειωτέον ὡς μήτε συζυγοῦν μήτε γραφόμενον xara τὸ τρωπάω τρωπῶ τὸ τῆς 
δευτέρας συζυγίας τῶν περισπωμένων, ἐξ οὗ τὸ ϑαμὰ τρωπῶσα χέει πολυηχέα φωνήν. ἐκ δὲ τοῦ τοιούτου 
τροπέω καὶ ὃ περιτροπέων ἐνιαυτὸς γίνεται xoi τὸ παλιντροπάασϑαι. εἰ δέ τις ἐθέλει καὶ τὸ τρόπεον 
ἐχτείνειν κατὰ τὸ τρώπαον καὶ τρώχαον καὶ τὰ ὅμοια, οὐ μὴν συστέλλειν χατὰ τὸ τρόμεον καὶ ὅσα 
τοιαῦτα δευτέρᾳ συζυγίᾳ περισπωμένων ὑπόκειται, ἴστω ὡς ἰδιάζει τῷ ϑεκλήματι καὶ οὐ λαλεῖ πρὸς 
ἀκρίβειαν. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὡς, εἰ μὲν ἡ ἄρχουσα τοῦ τρόπεον μεγεϑύνεται, τότε αἱ ἐφεξῆς δύο συλλα- 
βαὶ ἀντὶ μιᾶς λογίζονται μακρᾶς" εἰ δὲ σμικρύνεται, ἀναγκαίως ἡ λήγουσα ἐχτείνεται λόγῳ κοινῆς συλ- 

λαβῆς. euo 226.) Τὸ δὲ, ὄσσοντο ἄλγεα ϑυμῷ, ἐντελέστερον γέγραπται τοῦ, ὀσσόμενος πατέρ᾽ 

ἐσθλὸν, ὃ ἐν Ὀδυσσείᾳ κεῖται. ( Vers. 227.) To δὲ, ἔδαιεν AO vy, πρὸς πλείω σαφήνειαν περιττῶς 
ἐτέϑη. οὐ γὰρ ἁπλῶς ἀεὶ ἐδαίετο ἀκάματον πῦρ δεινὸν ἐκ χεφαλῆς τῷ AAA, ἀλλὰ τῆς ᾿4“ϑηνᾶς 

ἀναπτούσης τότε, ὥς ποτὲ xol τῷ Διομήδει. To δὲ, τρὶς ἴαχε, προσφυὲς τῇ τριτογενείῃ vg τῇ 
συλλ αμβανομένῃ φωνῆς τῷ ᾿Αχιλλεῖ, ὠκείωται γὰρ αὐτὴ ὁ τοιοῦτος ἀριϑμὸς, ὡς πολλαχοῦ δηλοῦται. 

Τὸ δὲ ἰάχειν ἤδη καὶ τῇ σάλπιγγι δέδοται ἐν τῷ, ἴαχε σάλπιγξ. ( Vers. 250.) Ev δὲ τῷ, δυώδεχα φῶ- 
τες. ἀμφιβάλλεται εἴτε δώδεχα μόνοι φῶτες ὥλοντο, εἴτε ἀπὸ κοινοῦ νοητέον ὅτι τρὶς ἰάχοντος ᾿άχιλ- 

λέως καὶ τρὶς χυνηϑέντων τῶν ἐχϑρῶν τρὶς δώδεκα Τρῶες ὥλοντο, χαϑὰ xai πρὸ τούτων IlargoxAog 

τρὶς ἐννέα ἄνδρας ἔπεφνεν. Ὅρα δὲ σοφῶς καὶ ἐνταῦϑα ἐκταϑέντα τὸν δύω ἀριϑμὸν τὴν λήγουσαν 
ἐν τῷ δυώδεκα, ἐξ οὗ ἀναγκαίως ἀεὶ ἐχτείνει τὴν ἄρχουσαν ὁ δώδεκα. (Vers. 233.) Ὅτι ὡς χατετέϑη 

10 

* IHérooxiog ἐν λεχέεσσι φίλοι ἀμφέσταν ἑταῖροι μυρόμενου, μετὰ δέ σφι ποδώκης εἵπετ᾽ ᾿“χιλλεὺς, 20 

δάχρυα ϑερμὰ χέων, ἐπεὶ εἴσιδε πιστὸν ἑταῖρον χείμενον ἕν φέρτρῳ, δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ. 

(Vers. 255.) Καὶ ὅρα τὸ χέων πολλὴν ἔμφασιν ἔχων δαψιλοῦς δαχρύου ἐν μιᾷ λέξει. καὶ εἶχε μὲν πα- 

θαβολὴν ἐ ἐπαγαγεῖν, ὡς ἀλλαχοῦ, τὴν ἀπὸ μελανύδρου χρήνης, συνεστένωσε δὲ χανταῦϑα τὴν φράσιν 

τοῖς πράγμασιν. ἄλλως δὲ οὐδὲ ἐχρῆν πλατῦναι τοῦτο εἰς πλέον VR - φειδοῖ ᾿Αχιλλέως, ὃν 

φϑάσας ἔπλασε σχώψαντα τὸ πολὺ τοῦ Πατρόκλου δάχρυον. ἀμέλει ἐν τοῖς ἑξῆς μετ᾽ ὀλίγα ἐν καιρῷ 

ἀδείας vvxrépov οὐδὲ δαχρύοντα ποιήσας τὸν ᾿“χιλλέα, στενάχοντα δὲ μόνον, ἐχτίϑεται παραβολὴν 

εἰς τοῦτο οὐχ ' ὑποστειλάμενος. ἡρωικώτερον γὰρ τοῦ δαχρύειν τὸ στενάχειν χαὶ βαρυστενάχειν, ὡς καὶ 
ΟΟΜΜΕΝΤΟΙΝ In1A p. Tow. IV. 



66 PAwWOIlZ4lZ4 Z Vs 256 — 249. 

ὃ φιλόμηρος ἐν Αἴαντι δηλοῖ Σοφοκλῆς. Θερμὰ δὲ δάκρυα OU μόνον τὰ φύσει τοιαῦτα, ὅτε πρόσφατα 

ῥέουσιν, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐξ ἐνδιαϑέτου, ὡς τῶν μὴ τοιούτων οὐκ ἐνθέρμων c ὄντων. xci ἔστι σύνηϑες τὸ 

ϑερμὸν καὶ τοιαύτην σημασίαν ἔχειν, ὁποῖόν τι σὺν ἄλλοις μυρίοις xci τὸ, Ü« ἑρμὴν ἐπὶ ψυχροῖσι χαρ- 
EUCNE ἔχεις. ( Vers. 236.) Τὸ δὲ, ἐν φέρτρῳ, ἔστι μὲν HN Mia τοῦ ἔϑεσαν ἐν λεχέεσσι, δηλοῖ δὲ 

3o νεχριχὸν φορεῖον, ἀσπίδα τυχὸν 1) ἄλλο τι αὐτοσχέδιον. ἅπαξ δέ, φασιν, εἶπε τὴν λέξιν ἐνταῦϑα. 

χυριολεχτεῖται δὲ τῇ ἐτυμολογίᾳ, εἴ γε τὸ φέρειν ἐπὶ ἀψύχου, ὅϑεν xai ἀναφέρειν τὸ ἀπὸ παρανοίας 

ἀνασφάλλειν. καὶ εἴη ἂν φέρτρον ὁ νεχροφόρος σχίμπους. &ouxe δὲ φέρτήριον τετρασυλλάβως εἰναι τὸ 
ἐντελὲς, ἐξ οὗ συγκέχοπται τὸ φέρτρον ὁμοίως τῷ ϑρεπτήριον ϑρέπερον, οἷον, οὐδὲ τοκεῦσι ϑρέπτρα 

φίλοις χαὶ ἑξῆς. ἐνταῦϑα δὲ ( Vers. 2994 ) καὶ ἡ Ὁμηρικὴ μοῦσα οἷον μυρομένη φησὶ περιπαϑῶς αἱ- 

τίαν τοῦ τῶν ἡρωικῶν δαχρύων χεύματος, ὅτι ἔπεμπε μὲν τὸν, ὡς ἐῤῥέϑη, πιστὸν ἑταῖρον σὺν ἵπποισι 10 

χαὶ ὄχεσφιν εἰς πόλεμον, οὐδ᾽ αὐτις ἐδέξατο νοστήσαντα. οὕτω χαὶ ἡ θέτις πρὸς λύπης ἔχειν ἔφη ὡς 
οὐχ᾽ ὑποδέξεται τὸν υἱὸν οἴκαδε νοστήσαντα, Ὁ καὶ -ἠχιλλεὺς παρεσημήνατο μετὰ, τοὺς λόγους τῆς 

μητρὸς ἐν τόποις δυσίν. ( Vers, 259.) Ὅτι δέδοται τῇ ποιήσει χατεπιχειρεῖν καὶ τῆς τοῦ ἡλίου κινή- 

ἤο σεως. xoi ποτὲ μὲν ἐπὶ διαχύσει τινῶν χα" τέχει 0 μῦϑος τὸν ἥλιον αὐτοῦ που ἐν τῇ ἀνατολῆ. καὶ 

j μούσας γεννῷ ἐννεανύχῳ ῥᾳστώνη Διὸς. ἢ ̓ Ηρακλέα τριέσπερον, ἢ τὴν τοῦ ᾿Οδυσσέως ἀδολεσχίαν 
μετὰ τῆς γυναικὸς παρατείνει. ἐνταῦϑα δὲ ἐπὶ λύπῃ τὸν ἥλιον ποιεῖ ἐπ᾿ ᾿Ωχεανὸν πρὸς τῆς “Ηρας [191 
πεμπόμενον. φησὶ γάρ' ἠέλιον δ᾽ ἀκάμαντα βοῶπις πότνια " Hoi πέμψεν ἐπ᾿ ᾿Ωχεανοῖο ῥοὰς ἀέκοντα 
γέεσϑαι. καὶ ἔστιν ὃ λόγος ἀστείως. ὡς καὶ Κράτης ἐπισημαίνεται. ἀλληγορικῶς γὰρ ὃ ἥλιος τῇ δίνῃ 

5o τοῦ οὐρανοῦ συνελκόμενος ἄκων ἐπὶ δυσμὰς ἕλκεται διὰ " Hoag, τῆς τοῦ περιέχοντος “δηλαδὴ φύσεως. 
τὸ γοῦν ἀεὶ φύσει γινόμενον ἰδικῶς ἄρτι γενέσϑαι πλάττει, ὁποῖόν τι καὶ τὸ τὸν ᾿Δτρέα καταναγκάσαι 20 
τὸν τοῦ ἡλίου δρόμον καὶ ἐξ ἀνατολῶν τρέψαι πρὸς δύσιν. κακεῖνο γὰρ ἀεὶ γινόμενον ὅμως ἅπαξ ποτέ 
φησιν ὃ μῦϑος γενέσϑαι. καὶ ἄλλα δὲ πολλὰ τοιαῦτα εἰσὶ παρὰ τοῖς ποιηταῖς. ( Vers. 240.) Τὸ δὲ 
νέεσϑαι τὸν ἥλιον ἐπ᾿ ᾿Ωχεανὼν, Sum ον “περιφραστικῶς τῷ δῦναι, διασαφῶν ὁ ποιητὴς εὐϑὺς 
ἐπάγει, ἠέλιος μὲν ἔδυ. (Vers, 241.) Ὅτι τὸ ἀγαϑὸν εἶναι νυκτὶ πιϑέσίϑαι πραγματικῶς ἐνταῦϑα 

θο ποιεῖται. ἠέλιος μὲν γὰρ ἔδυ" παύσαντο δὲ "δῖοι Ayoutoi φυλόπιδος κρατερῆς καὶ ὁμοιίου πολέμου τοῦ 
πολλαχοῦ γνωσθέντος" Τρῶες δ᾽ αὖ ἑτέρωϑεν ἀπὸ χρατερῆς ὑσμίνης χωρήσαντες ἔλυσαν ὑφ᾽ ἅρμασιν 
ὠκέας ἵππους, ἤγουν ὑπέλυσαν τῆς ζεύγλης. (Vers. 245.) ἐπεὶ δὲ ἀγαϑὸν ἐν νυκτὶ βουλὴ, διὸ καὶ 

1141 εὐφρόνη λέγεκται, εἰϑὺς οἱ Τρῶες ἀγορὴν ἀγέροντο πάρος δόρποιο μέδεσϑαι. ἐτυμολογικὸς δὲ συνήϑης 
τρόπος τὸ, ἐς ἀγορὰν ἀγέροντο. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τοῦ δόρπου παρώνυμον αἱ ἐπιδορπίδες. δηλοῖ δὲ 

ἡ λέξις τὰ τραγήματα, λεγόμενα οὕτω διὰ τὸ ἐπὶ δόρπῳ, ἤγουν μετὰ δόρπον. προτίϑεσϑαι. διαφέ- ὅ0 

ρουσι δὲ ἴσως ἐπιδορπίδων τὰ παρὰ “Ἡροδότῳ ἐπιφορήματα. ἦσαν δὲ αὐτὰ τὰ μετὰ τὰς μοῖρας ἑκά- 

στων. Πλάτων δέ, φασιν, ὃ χωμιχὸς ταῦτα ἐπιτραπεξώματα καλεῖ, ἄλλοι δὲ ἐπαίχλια, ταὐτὸν 

10 "δ᾽ εἰπεῖν ἐπαίχνια κατὰ συγγένειαν τοῦ v καὶ τοῦ ἃ. εἰσὶ δὲ καὶ αὐτὰ μετὰ δεῖπνον βρώματα. cixvov 
γὰρ xai αἶκλον τὸ βρῶμα πρὸς ὁμοιότητα τοῦ νίτρον λίτρον xoi τῶν ὁμοίων. ταῖς δὲ ῥηϑείσαις λέξεσιν 
ἐρίζειν βούλεται πρὸς ἰσοδύναμον καὶ τὰ παρὰ “υχίοις ἀναδείπνια, ἑσπερινὰ ἐδέσματα τραγηματώδη 
μετὰ κρέα χαὶ ἰχϑῦς. Ὅρα δὲ καὶ νῦν φραστιχὴν δύναμιν, ἄλλως μὲν φράσαντος Ὁμήρου τὸ παύσα- 
σϑαι μάχης τοὺς ᾿ΑΙγαιοὺς, ἑτέρως δὲ περιφραστικώτερον τὸ τοὺς Τρῶας, συμπτώσεως γενομένης κατὰ 

20 μόνον τὸ χρατερῆς. ἴων ers. 246.) Ὅτι ὀρ"ϑῶν ἑσταότων τῶν Τρώων ἀγορὴ γένετο. οὐδ᾽ ὀλίγον τι 
παραμυϑησαμένων τὸν uc ἡμέραν πόνον. οὐδέ τις ἔτλη ἕξεσϑαι. πάντας γὰρ ἔχε τρόμος οὕνεκ᾽ 

᾿Αχιλλεὺς ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ᾽ ἀλεγεινῆς, ὡς ἐντεῦϑεν οἷον πεινᾶν αὐτὸν μάχης καί που 4o 
χαὶ κατὰ τὸν Ὁμηρικῶς à ἀκοστήσαντα ἵππον ἐφίεσθαι τοῦ προτέρου γομοῦ. Cy ae 247.) Τὸ δὲ, οὐδέ τις 
ἔτλη ἕζεσϑαι, ὃ δμοιόν ἐστι τῷ μηδένα ἕζεσϑαι. διὸ χαὶ ἐπῆκται τὸ, πάντας γὰρ ἔχε τρόμος. ( Vers. 249.)1192 

Ἔν δὲ τῇ τοιαύτῃ ἀγορᾷ Πολυδάμας πεπνυμένος ἦρχε ἀγορεύειν Πανϑοίδης. ὃ γὰρ οἷος ὅρα πρόσσω καὶ 
ὀπίσσω" Ἕκτορι δ᾽ zov ἑταῖρος, Ἢ δ᾽ ἐν νυχτὶ yévoveot ἀλλ ὃ μὲν ἂν μύϑοισιν, ὁ δ᾽ &yyet πολλὸν ἐνίκα. 

Soxai ἡν ἡ τοῦ τοιούτου Πολυδάμανλτος. βουλὴ αὕτη" ἀμφὶ μάλα φραξεσϑε, φίλοι, χέλομαι γὰρ ἔγωγε 
ἄστυδε νῦν ἰέναι. χαὶ ἐφερμηνεύων τὸ νῦν ἐπάγει" μὴ μίμνειν ἠῶ δῖαν ἐν πεδίῳ παρὰ νηυσὶν, ἀλλὰ δη- 
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λαδὴ ἐν τῇ πόλει. εἶτα αἰτίαν προστιϑεὶς ( Vers. 256. ) φησίν: ἑκὰς δ᾽ ἀπὸ τείχεος εἰμὲν, ἤγουν ἐσμέν. 
ἐφ᾽ οἷς καὶ τοῦ ᾿Αχιλλέως ὑπομιμνήσχων λέγει ( Vers. 257.) ὅτι ὕφρα μὲν οὗτος ἀνὴρ ᾿“γαμέμνονι μήνιε 

δίῳ, τόφρα δὲ δηϊτδύοὶ πολεμίζειν ἦσαν "euo. xal MdL TÓ δηίτεροι ( Vers. 259.) ἐπιφέ- 
θεν" χαίρεσχον γὰρ ἔγωγε Dong ἐπὶ νηυσὶν ἰαύων. ἐλπόμενος νῆάς γ᾽ αἱρησέμεν ἀμφιελίσσας. νῦν 

δ᾽ αἰνῶς δείδοικα ποδώκεα Π|ηλείωνα, οἷος ἐκείνου ϑυμὸς ὑπέρβιος. καὶ διασαφῶν τὸ ὑπέρϑιος 
( Vers. 262.) φησίν" οὐκ ἐθελήσει μίμνειν ἐν πεδίῳ, ὅϑι περ Τρῶες καὶ ᾿εἰχαιοὶ ἐν μέσῳ ἀμφύτεροι, 
0 ἐστιν ἄμφω τὰ μέρη, μένος Aonoc δατέονται, ἀλλὰ περὶ πτόλιός τε μαχήσεται, 7,02 γυναιχῶν. ἀλλ 
ἴομεν “προτὶ ἄστυ. πίιϑεσϑέ μοι" ὧδε γὰρ ἔσται" νῦν μὲν νὺξ ἃ ἀπέπαυσε ποδώχεα “Πηλείωνα eu βροσίη" 

εἰ δ᾽ ἄμμε κιχήσεται ἐνθάδ᾽ ἐόντας αἴριον ὁρμηϑεὶς σὺν τεύχεσιν, εὖ νύ τις αὐτὸν γνώσεται. εἶτα 

( Vers. 270.) διασαφῶν ὕπως γνώσεταί τις ἕωϑεν τὸν ᾿“χιλλέα, ἐπάγει" ἀσπασίως γὰρ ἀφίξεται Ἴλιον 
ἱρὴν, ὅς xe φύγῃ" πολλοὺς δὲ κύνες xol γῦπες ἔδονται Τρώων" oi γὰρ δή μοι "ἀπ᾽ οὔατος ὧδε γένοιτο. 

2 3 2* b] - Ἢ , , k , , , Η͂ ) 2 - , er Pd , - 

εἰ ὃ ἂν ἐμοῖς ἐπέεσσι πιϑωμεϑα χηδομενοί πέρ, νύκτα μὲν εἰν ἀγορῇ σϑένος ἕξομεν, ἡγουν ἐν κοινῷ 

ἀϑροισμῷ ἢ ἐν βουλῇ δυναμωϑησόμεϑα" ἄστυ δὲ πύργοι ὑψηλαί τε πύλαι σανίδες τ᾽ ἐπὶ τῆς, ἤγουν 
ἐπὶ ταύταις, ἀραρυῖαι μακραὶ ἐύξεστοι ἐζευγμέναι εἰρύσονται" πρωὶ δ᾽ vm ἠοῖοι σὺν τεύχεσι ϑωρη- 
χϑέντες στησόμεϑ᾽ ἂν πύργους" τῷ δ᾽ ἄλγιον, aix. ἐθέλῃσιν, ἐλϑὼν ἐκ νηῶν περὶ τείχεος ἄμμι μόάχε- 
σϑαι. ἂψ πάλιν so ἐπὶ νῆας, ἐπεί x^ ἐριαύχενας ἵππους παντοίου δρόμου ἄσῃ, O ἐστι κορέσῃ, ὑπὸ 
πτόλιν ἡλασκάζων. εἴσω δ᾽ οὔ μιν ϑυμὸς ἐφορμηϑῆναι ἐάσει. τοῦτο δὲ ἡϑικῶς καὶ ἀστείως ἔφη. ἀντὶ 
γὰρ τοῦ εἰπεῖν ὡς οὐ τολμήσει ἢ ὡς οὐ δυνήσεται εἰσελϑεῖν. εἶπεν ὡς οὐκ ἐάσει αὐτὸν ἡ προϑυμία, 
ἤγουν οὐ προϑυμηϑήσεται ἔσω ἐφορμηϑῆναι, ἔσως δὲ καὶ τὴν Τρωικὴν ἔχϑυμον κώλυσιν ἐνταῦϑα 
δηλοῖ ὁ rn ϑυμός. i ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἀσαφές ἔστιν, ἑρμηνεύει ( Vers. 283. ) εὐϑὺς ἐπάγων" οὐδέ ποτ᾽ ἐχπέρσει. 

xai ἐπιτείνων τὸ δῆϑεν καχὸν τοῦ :Αἰχιλλέως φησίν" "ΠΕ μιν χύνες ἀργοὶ ἔδονται. καὶ οὕτω μὲν ὃ Πο- 
λυδάμας. οἷα δὲ ἀκούσει ἀπὸ τοῦ Extogoc, ἐν τοῖς ἑξῆς φανεῖται. Σημείωσαι δὲ C ὅτι κατὰ τὴν τῶν 

σοφῶν παρατήρησιν κεφαλαίων ὄντων συμβουλευτιχῶν, τοῦ καλοῦ, τοῦ δυνατοῦ, τοῦ ἀναγκαίου, 

Ἀχαὶ τοῦ συμφέροντος, τὸ μὲν καλὸν, ὃ περ πρὸς δόξαν μόνην ὁρῷ, παρῆκε viv ὃ Πολυδάμας διὰ 

τὴν περίστασιν τοῦ καιροῦ" “οὐ γὰρ εἰπεν ὡς οὐκ ἔνδοξον τὸ ἀναχωρεῖν, ὕ γε καὶ ἐχολάζετο, καὶ μά- 

λιστα παρὰ «““άχωσιν ὕστερον, καὶ παρὰ τοῖς τοῦ Ὁμήρου δὲ πρότερον" τοῖς δὲ λοιποῖς τρισὶ aega- 

λαίοις ἀγωνίζεται. δυνατὸν γὰρ εἶναι λέγει τὸ ἀκινδύνως ἀναχωρεῖν αὐτίχα νῦν" αὔριον γὰρ τυχὸν οὐκ 

ἔσται δυνατόν. ὡσαύτως δυνατὸν xai τὸ ἀπὸ τείχους πολεμεῖν. τοῦτο δ᾽ αὐτὸ καὶ συμφέρον ὡς xai τὸ 

viv ἀβλαβῶς ἀναχωρῆσαι. καὶ ἀναγκαία δὲ ἡ φυλακὴ τῆς ᾿ἰλίου, νυκτὸς μὲν ἀγρυπνούντων, ἡμέρας 

δὲ πολεμούντων. pes 246.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ἐν τῷ, ὀρϑῶν ἑσταότων ἀγορὰ γένετο, χαλῶς πρός- 

χειται τὸ ἑσταύτων. ἐπεὶ οὐχ ἐξ ἀνάγκης ὁ ὀρϑωϑεὶς χαὶ ἕστηχεν, ὡς δῆλον καὶ ἐχ τοῦ, ὀρϑωϑεὶς 

δ᾽ ἔδυνε χιτῶνα, ἤγουν ἐχ κατακλίσεως μικρόν τι μετεωρισὕ εἰς. ὅτι δὲ δειλίας nv τὸ ὀρϑοὺς ἑστάναι, 

δῆλον ἐκ TOU, πάντας γὰρ ἔχε τρόμος, εἰ καὶ μὴ τοσοῦτος ἢν, ὡς χαὶ καταῤῥίπτειν αὐτοὺς ἢ ποιεῖν 

ἐπ᾽ ἀμφοτέρους πόδας ἵξειν,. ( Vers. 250.) T0 ài, ὁρὰν πρόσσω καὶ ὀπίσσω, μέγας ἕπαινος Πολυ- 

δάμαντος ὡς ἢ μάντεως ἢ ἄγαν συνετοῦ. περὶ δὲ τῆς τοιαύτης φράσεως προείρηται, δῆλον δὲ καὶ ὡς 

άο 

50 

ὃ μὴ τοιοῦτος "ψέγεται παρὰ τῷ 7 ποιητῇ, ὅτι μὴ οἰδὲν ἅμα πρόσω xoi ὀπίσω νοῆσαι, ὃ κυρίως ἐστὶν 60 

ὁρᾶν, εἴ γε νοῦς ὡς περ ἀκούει, οὕτω καὶ ὁρᾷ. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὕτι τὸ μὲν τὰ ἔμπροσϑεν βλέπειν πρόνοια 

λέγεται, τὸ δὲ τὰ ὀπίσσω καὶ ἀφανὴ ἀγχίνοια" καὶ ὅτι εἰ τοιοῦτος ὃ Πολυδάμας, ἔτι δὲ καὶ λόγιος, 

ὃ nuQ δῆλον ἐκ τοῦ μύϑοισι πολλὸν ἐνίκα, οὗ διασαφητιχὸν τὸ εὖ φρονέων, οὐκ ἐχέφρων ἄρα ὁ Ἕχτωρ 

ὁ νήπιον τοῦτον ἀποκαλέσας ἐν τοῖς ἑξῆς. τέως γε μὴν σχοπητέον ὡς, εἰ xai ἑταῖρος ὁ Πολυδάμας 

τῷ “Εχτορι καὶ ὑπ᾽ αὐτῷ τεταγμένος, ἀλλὰ παῤῥησιάξε eret üofue 7 πρὸς αὐτὸν, οὐ τὰ προσφιλῆ λέγων 

ἐχείνῳ, ᾿αλλὰ τὰ σύμφορα. εἰ δ᾽ αὐτὸς ἀλαζὼν ὧν μήτε ὡς ἑταίρῳ μήτε ὡς rape t τῷ IHoAvóa-1 

ppvea πείσεται φραζομένῳ τὰ καιριώτατα, δίς οὐχ ἀγαϑὸν ἔσται οὐδ᾽ αὐτῷ ὴ ἀπείϑεια. X "μείωσαι δὲ 

χαὶ ὅτι τὰ μὲν πρόσω, ἤγουν τὸ πρὸ ὀφϑαλμῶν xci ἐνεστῶτα, οἷδεν ὥρτι 0 Πολυδάμας ἐν τῷ, νῦν 

μὲν γὺξ ἀπέπαυσε τὸν Ayo" τὰ δὲ ὀπίσω. ἤτοι τὰ μήπω εἰς ὄψιν ἐλϑόντα ἀλλὰ μέλ λοντα. xai ἔτι 

«navi, ἐν τῷ, εἰ δ᾽ ἄμμε χιχήσεται αὔριον καὶ ἑξῆς. ( Vexs. 251.) ' Ev δὲ τῷ, μιᾷ δ᾽ ἐν νυχτὶ ἐγένοντο, 

2 

1142 
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“Ἡράκλειτος 7 παρετήρησε καὶ ἀστρολόγον εἶναι τὸν ποιητὴν, Og ἐν μιᾷ γνυχτὶ γενομένους τὸν Ἕκτορα 

καὶ τὸν Πολυδάμαντα ὅμως πολὺ διαφέροντας ἀλλήλων ἱστορεῖ διὰ ὥρας ἀκρίβειαν. Ὅρα δ᾽ ἐν τούτῳ 

χαὶ ὡς τὸ ἐν μιᾷ νυκτὶ γενέσθαι συνεβαλετὸ τι πρὸς ἑταιρείαν, καϑὰ καὶ εἴ τινὲς ἐχ διαφόρων ὦ ὡρμης- 

μένοι τόπων συνοδεύσαιεν. καὶ εἰσὶ καὶ τὰ τοιαῦτα φιλοποια, καϑὰ. καὶ τὸ ὁμόπατρι καὶ 7, ὁμωνυμία, 

ὃ δηλοῦσι xci οἱ Αἴαντες. ( Vere. 254.) To δὲ φράξεσϑε συμβουλευτικὴ κανταῦϑα λέξις. ἔστι γὰρ 

φράσαι μὲν ἐνεργητικῶς τὸ εἰπεῖν, φράξεσϑαι δὲ τὸ βουλευτικῶς σχέπτεσϑαι. (Vers. 257.) TO δὲ, 

το οὗτος ἀνὴρ, περὶ "Ἡχιλλέως ῥηθὲν, πολλὴν ἔμφασιν ἔχει, ὡς μηδὲ ὀνομάσαι τοῦ Πολυδάμαντος τὸν 

᾿Αχιλλέα ἐθέλοντος. ἢ κατ᾽ ἐξοχὴν ἴσως ἡ λέξις κεῖται. ( Vers, 258.) Τὸ δὲ, ῥηίτεροι πολεμίζειν; ἀντὶ 

τοῦ εὐπολεμητότεροι. ( Vers. 259.) Τὸ δὲ, χαίρεσχον ἐπὶ νηυσὶν ἰαύων, τὴν ἀληϑῶς χάρμην καὶ 

αὐτὸ παρέτι μολογεῖ, καϑ' ἣν δηλαδὴ ponis oí πολεμοῦντες. ( Vers. 260.) Τὸ δὲ ἐλπόμενος, καϑὰ 10 

καὶ πρὸ ὀλίγων τὸ, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς &À πομαι ἐνὶ πρώτοισιν ὁμιλεῖ, βοηϑεῖ τοῖς ὕστερον παρασημηναμέ- 

ψοις ἐπὶ ἀγαϑοῦ τὴν | ἐλπίδα τίϑεσϑαι, οὐ μὴν κυριολεκτεῖσϑαι ἐπὶ κακοῦ. Τὸ δὲ, νῆας αἱρησέμεν,119 

συγκχροτεῖ καὶ αὐτὸ τοὺς φαμένους γῆας αἰχμαλώτους. (Vers. 261.) Τὸ δὲ, ποδώκεα Πηλείωνα, δὶς 

ἐν τοῖς ῥηθεῖσι κεῖται κατὰ τι ϑαῦμα. ποιεῖ δὲ Ὅμηρος αὐτὸ καὶ νῦν εἰς ἐγκάϑετον μνήμην τῆς τοῦ 

ἥρωος ποδωκχείας, Ów ἧς βλάψει τὸν "Exroga. ( Vers. 262.) Τὸ 02, οἷος ἐχείνου ϑυμὸς ὑπέρβιος, 

οὐκ ἐθελήσει μίμνειν, ἐπὶ παντὸς ϑυμώδους ῥδηϑήσεται. Τὸ δὲ, μένος ΄ἄρηος δατέονται, προδεδήλω- 

ται τί νοεῖ ἐν τῷ, στυγερῷ χρίνονται Aon, ὃ πρὸ ὀλίγου ἐῤῥέϑη. χρήσιμον δὲ ἐνταῦϑα καὶ τὸ ἐν 

Ὀδυσσείᾳ ῥηϑὲν περὶ ἡμιόνων, αἵ δατέονται γῆν ἐν τῷ περιπατεῖν. ὡς γὰρ ἐκεῖναι δατέονται τὸ ἔδα- 

20 qoc τοῖς ἑκατέρωϑεν ποσὶν, οὕτω χαὶ οἱ μαχόμενοι δατέονται τὸν A*onv τῇ ἑκατέρωϑεν ἀντιπαρατά- 
ἕξει, ἵνα λέγῃ ἐπίσης πολεμιστὰς εἶναι καὶ τοὺς Τρῶας xci τοὺς ᾿“Ιχαιοὺς, κατὰ τὸ, καὶ ἀλλήλους QÀé- 20 

χουσι. Καὶ ὅρα καὶ τοῦτο εἰς ἑρμηνείαν σαφῆ τοῦ, κοινὸς ἐνυάλιος. κοινὸν γὰρ καὶ τὸ μεριζόμενον. 

ἐντεῦϑεν δὲ xoi Σοφοχλὴῆς λαβὼν τὸ ἐπικουρίαν ποϑὲν μερίζειν ἐνδατεῖσϑαι ἔφη. (( Vers. 265.) "Ev 
δὲ τῷ, περὶ πτόλιος μαχήσεται, σημείωσαι ὡς τοιοῦτος καὶ O Πάτροκλος χατὰ τόλμαν ἀπεχβὰς τῇ 
πρὸς τὸν "Ape ἕα δῆϑεν μιμήσει οὐκ ἐπείσϑη τῷ As, ἀλλὰ τὴν τάφρον ὑπερβὰς μακρὰν ἤϑελε 
μάχεσϑαι. Τὸ δὲ καὶ γυναικῶν ἐρεϑίζει τὸν δῆμον Πρ: τῷ Πολυδάμαντι σχεῖν τὸν νοῦν ὑπερπαϑή- 

σαντα τῶν φιλτάτων, & πάντα συννοοῦνται ταῖς γυναιξίν. (Vers. 266. ); Ὅρω δὲ xoi τὸν πίϑεσϑέ μοι" 

ὧδε ἔσται. ἀξιωματικῶς ῥηϑὲν, ὡς πρέπει ἐνδόξῳ συμβούλῳ. εἰ δέ γε εἰπεν, ὧδε γὰρ ὀΐομαι ἐσεσῶϑαι 

1j τοιοῦτόν τι, οὐ σεμνῶς ἔφοαζε. τρεῖς δὲ ἐννοίας «vv γοργῶς 0 τοιοῦτος περιέχει στίχος" ἴομεν πρὸς 

πόλιν" πίϑεσϑέ uow ὧδε ἔσται. (Vers. 267.) Τὸ δὲ, νὺξ ἀπέπαυσε Πηλείωνα, πιϑέσϑαε νυκτὶ 
καὶ ἐχεῖνον δηλοῖ. (Vers. 268.) Τὸ δὲ ἀμβροσίη ἐνδιαϑέτως εἴρηται σὺν ἀστειότητι. αἰνίττεται γὰρ 30 
ὃ Πολυδάμας τῇ IW λέξει νῦν ἀλ ηϑῶς ἀμβροσίαν ἐπιγενέσϑαι νύχτα τοῖς Τρωσὶ καὶ οἵαν ἐποφεί- 

3o λέσϑαι χάριτας, * OTL ἐκρύψατο αὑτοῖς τὸν ᾿Ζχιλλέα. (Vers. 269. ) Τὸ δὲ, ὁρμηϑεὶς σὺν τεύχεσιν, 

&uqaciv τε ἔχει τοῦ μὴ ἂν χρῆναι τὸν ᾿Αχιλλέα τολμῆσαι γυμνὸν πρὸ τῆς τάφρου φανῆναι, καὶ ἅμα 
προχαλεῖται ταχὺ ποιηϑῆναι τὰ τοῦ μύϑου ἡἠφαιστότευκτα ὅπλα. (Vers 270.) Τὸ δὲ, εὖ τις αὐτὸν 
γνώσεται. ἀστείως ἔχει, ὡς δῆϑεν τῶν Τρώων ἐπιλελησμένων τοῦ Δχιλλέως, ἐπεὶ δηρὸν μάχης ἐπέ- 
παῖτο. Καὶ ὅρα συνέμπτωσιν ἐννοιῶν χατὰ τὸ γνώσεται, ὃ νῦν ὃ Πολυδάμας ἔφη, καὶ κατὰ τὸ γνοῖεν 
οἱ Τρῶες, 0 φϑάσας εἶπεν 0 ̓ Δχιλλεὺς, ὡς τῶν δύο ῥητόρων ἐμπεσόντων τυχαίως εἰς τὸ αὐτὸ νόημα. 
( Vers. 271. ) To δὲ, ἀσπασίως ἀφίξεται ἤϊλιον, ἀντὶ τοῦ ἀγαπητὸν ἡγήσεται, ovx ἀνδραγαϑῆσαι, 
ἀλλ εἰ χαὶ μόνον οἴχοι ἐπανέλϑοι. καὶ ἄλλως δὲ, ἀσπασίως ἀφίξεται, χαίρων δηλαδὴ καὶ οὐ δεδιὼς 
λειποταξίου γραφὴν διὰ τὸ κοινὴν εἶναι τὴν φυγήν. δῆλον δὲ ὅτι λείπει πρόϑεσις ἐν τῷ, ἀφίξεται άο 
Ἴλιον. τὸ γὰρ πλῆρε ς, ἀφίξεται εἰς Luiov. Τὸ δὲ, ὃς χε φύγῃ, δριμέως εἴρηται κατὰ τὸ ἐξ ἃ apis 
στου κοινόν. ἐν γὰρ τῷ, 0g ἂν φύγῃ, δοκεῖ καὶ ὁ “Εχτωρ συνειλῆφϑαι, ὃ καὶ δάκνει τὸν ἥρωα, καὶ 
ποιεῖ νήπιον προσειπεῖν τὸν Πολυδάμαντα. Τοῦ δὲ γῦπες φανερῶς ἐνταῦϑα ἐκτείνεται ἡ παραλή "jyovca. 

4o ( Vers. 272.) To 0?, ot γὰρ δὴ μοι ἀπ᾽ οἴατος ὧδε γένοιτο, ἐνδιάϑεῖτος εὐχὴ ἀντὶ τοῦ εἴϑε μὴ μόνον 
μὴ ἴδοιμι ὶ ἀλλὰ μηδὲ ἀκούσαιμι τοιαῦτα. χαὶ ἔστιν ὡς πὲρ τὸ ἀπὸ ϑυμοῦ πεσεῖν, ἀντὶ τοῦ μακρὰν 
ψυχῆς παρὰ τῷ ποιητῇ, ὅϑεν καὶ ἀποϑύμιον τὸ ἀχαταϑύμιον, οὕτω καὶ ἀπ᾽ οὔατος τὸ μαχρὰν 
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ἀκοῆς. Τὸ δὲ ὧδε, τουτέστιν οὕτως, ἀκριβῶς κεῖται, δηλοῦν ὕτι, καϑὰ μέχρι νῦν οὔτε γέγονεν, οὔτε 
ἤκουσταί μοι τὸ ῥηθὲν κακὸν, οὕτω μηδὲ εἰς τὸ ἑξὴς ἀκουσϑείη. ( Vers. 275.) Τὸ δὲ πιϑώμεϑα καὶ 
τὸν Πολυδάμαντα συνεισάγει ἀφελῶς οὕτω ῥηθὲν καὶ ἁπλῶς. ἄλλως γὰρ οὐκ ἂν συμβουλεῦσοι τις 

ἑαυτῷ πείϑεσϑαι. χοινὴν δὲ πειϑὼ οὕτως ἀπαιτεῖ, ὡς δέον ὃν xci αὐτὸν καὶ τὸν "Exroge καὶ πάντας 
πεισϑῆναι τῇ συμβουλῇ. ( Vers. 274. ) To δὲ, κηδόμενοί πέρ, τὸ αἰτιόν ἐστι τῆς ἄρτι συμβουλῆς. 

βλαπτομένοις γάρ, φησι, συμβουλεύω, ἵνα τὸ βουλευϑὲν ποιήσαντες ὀφεληϑῶμεν. ( Vers. 275.) 'Ev 

δὲ τῷ, ὑψηλαί τε πύλαι; πύλας, ὡς xci ἀλλαχοῦ, τὰς διόδους γοητέον, χαϑ' ἃς αἱ ϑύραι, ἄλλαι 

αὐταὶ πάντως παρὰ τὰς ϑύρας οὖσαι, ἃς σανιδας λέγει € ἐπὶ ταῖς πύλαις ἀραρυίας, μακρὰς uiv, ἐπεὶ 
καὶ αἱ ῥηθεῖσαι πίλαι ὑψηλαὶ, ἐϊξέστους δὲ, ἐπεὶ ovx ἔστιν ἄλλως ἀραρυίας εἶναι, ἐζευγμένας δὲ 

10 ἀντὶ TOU χεκλεισμένας καὶ σφαλισμένας ὡς οἷα ζυγοῖς τοῖς μοχλοῖς, ὅϑεν ἴσως καὶ τὸ ἐπιζυγοῦσϑαι 

τὰς "ϑύρας εἴληπται. ἢ καὶ ἄλλως, ἐζευγμένας, ἤγουν συνεσφιγμένας ἰδίᾳ ταύτην καὶ ἐκείνην ζυγοῖς 5o 
ἡλωτοῖς, ὁποῖοι vci oi χιαστοὶ εἴτουν καγκέλωτοί. (Vers. 277.) Eig δὲ τὸ πρωὶ πρόσκειται τὸ ὑπ᾽ 
ἠοῖοι, ὡς ἂν ὁ ὄρϑρος νοῆται. ἄλλως γάρ, φασι, πρωὶ λέγεται καὶ τὸ ἕως ἕκτης ὥρας. Φιλήμων οὖν 
φησί" μεμίσϑωταί μὲ δείλης πρωΐας, ἤτοι περὶ τοιαύτην πρωίαν, ἀφ᾽ ἧς ἡ δείλη ἄρχεται. Ὅϑεν ση- 

μείωσαι ὅτι τε τὸ ἐπέχεινα τῆς τοιαύτης ὥρας ἀχριβὼς δείλη ὀψία λέγεται, καὶ ὅτι ὥς meg ἀπὸ τοῦ 
ἡ ἕως γίνεται ὁ ἑῷος, καὶ ἐκ τοῦ ἠὼς ἠῷος, οὕτω καὶ ἀπὸ τῆς ἠόος γενικῆς ἠοῖος, ὡς ἄλλος ἀλλοῖος 
καὶ τὰ τοιαῦτα, ἴσως δὲ καὶ καϑαά πὲρ ἀγκώνη ἀγκοίνη, οὕτω xci ἠῷος κοινῶς καὶ ἠοῖος ᾽ἴωνι- 
κῶς. ὡς δὲ τὸ πρωὶ πρῶι μαλιστά φασι προπερισπωμένως οἱ παλαιοὶ τεχνιχοὶ. δηλοῦται καὶ αὐτὸ 
ἀλλαχοῦ. ( Vers. 278. ) "Ev δὲ τῷ, στησόμεϑα ἀνὰ πύργους, τὸ κεφάλαιον τῆς Ὁμηρικῆς δεινότητος 

20 ἀναφαίνεται. πλάττει γὰρ τὸν " Lxroga μὴ πειϑόμενον, ἐ ἐπεὶ μὴ ἔστι ϑελητὸν τῷ ποιητῇ ἀσχολῆσαν 

τοὺς ᾿“Ιἰχαιοὺς εἰς τειχομαχίαν ἀνήνυτον, χαὶ τὴν αὐτῶν αἰσχῦναι ἀρετὴν εἰκῇ ἐγχειρούντων ἀδυνάτοις, 
ἄλλως τε χαὶ ἤδη μελετήσας αὐτὴν ἐν τῷ τείχει τῶν ya. Ὅρα δὲ τὴν ἀνὰ πρύόϑεσιν ἐν τῷ, ἂν 

πύργους, οὐ δοτικῇ ᾿συνταχϑεῖσαν χατὰ τὸ, ἂν βωμοῖσι, χαὶ ἀνὰ Ταργάρῳ ἄκρῳ; xoi τὰ τοιαῦτα. 60 

1194( Vers. 280.) Τὸ δὲ ἂψ καὶ τὸ πάλιν τῆς αὐτῆς ἐννοίας εἰσί. Τὸ δὲ εἰσι χρόνου ἔχει ἐναλλαγήν" avri 
τοῦ ἐπανέλϑῃ γὰρ κεῖται. (Ν᾽ εγ5. 281.) Τὸ δὲ, ὑπὸ πτόλιν ἡλασκάζων, βαρύτητα δηλοῖ σχωπτικην" 
ἀντὶ γὰρ τοῦ τρέχειν ἡλασκάζειν ἔφη τὸν ἐπ᾽ οὐδενὶ τέλει τρέχοντα. ἔχει δέ τι καὶ ἄλλως ἀστεϊσμοῦ ἐν- 
ταῦϑα ὃ λόγος τῷ Πολυδάμαντι, ὡς ἂν οὕτως ἱλαρύνῃ τὸν ἄγ ριον “Ἕκτορα. ἐξευτελίζων γὰρ τὸν 
"Ἀχιλλέα ῥητοριχῶς οὐ μόνον ἄλγιον αὐτῷ ἔσεσϑαι φησὶν, & πρὸς τῷ τείχει μαχήσεται, ἀλλὰ χαὶ ὅτε 
παντοίου δρόμου κορέσει τοὺς ἵππους ὑπὸ "τὴν πόλιν εἰκῇ ἔξω πλανώμενος, xci ὅτι οὐκ ἂν αὐτὸν: (43 

So ϑυμὸς ἐάσῃ ἔσω ἐφορμηϑῆναι, ὃ ταὐτόν ἐστι τῷ, οὐκ ἂν προϑυμηϑείη τὴν πόλιν εἰσελϑεῖν. ὃ δὴ 

πάντως ἀστείως ἐῤῥέϑη. οὐ τολμήσει μὲν γὰρ ἴσως οὐδὲ δυνήσεται ᾿Αχιλλεὺς εἴσω γενέσϑαι τῆς πόλεως, 
οὐ μὴν ἤδη οὐδὲ προϑυμηϑείη. τὸ γὰρ ἐφέμενον αὐτῷ τῆς ψυχῆς βούλοιτ᾽ ἂν τὴν Τροίαν ἑλεῖν. Τὸ δὲν 
πρίν μιν χύνες ἔδονται, τὸν αὐτὸν ἔχει νοῦν τῷ, πρίν μιν καὶ γῆρας ἔπεισι xai τοῖς ὁμοίοις. 
( Vers. 285.) Ὅτι ὁ “Ἔχτωρ τὸ εὐσχημόνως ἱπὸ Πολυδάμαντος λεχϑὲν, 0 πὲρ ἣν τὸ φυλάσσειν τὴν 
πόλιν, μεταλαβὼν xara μέϑοδον δεινότητος εἰς φορτικὸν ὄνομα τὴν φυγὴν ἐχφαυλίξει τὴν ῥηϑεῖσαν 

δημηγορίαν. τοῦ * Πολυδάμαντος xal ὑπόδρα ἰδὼν λέγει" Πουλυδάμα, σὺ μὲν οὐχέτ᾽ ἐμοὶ φίλα ταῦτ᾽ 10 

ἀγορεύεις, ὃς χέλεαι κατὰ ἄστυ ἀλήμεναι, 0 ἐστι συγχλεισϑῆναι, αὐτις ἰόντας, ὃ ἐστιν ἀναχωρήσαν- 
τας. εἶτα (Vers. 287.) ψέγων καὶ τὴν φϑάσασαν τῶν Ἰρώων προμήϑειαν καὶ συστολὴν φησίν" 
ἢ οὔπω κεχόρησϑε ἐελμένοι ἔνδοϑι πύργων; ἐφ᾽ οἷς ἐκτραγῳδῶν, ἐξ οἵων εἰς οἷα ἡ Τροία κατῆλϑεν, 

4o ὡς δέον ὃν διὰ τοῦτο ἤδη ἀποκινδυνεύειν, φησί" πρὶν μὲν γὰρ Πριάμοιο πόλιν μέροπες ἄνϑρωπορι 

πάντες μυϑέσχοντο πολύχρυσον, πολύχαλκον" vvv δὲ δὴ ἐξαπόλωλε δόμων "κειμήλεα χαλά" πολλὰ 20 

δὲ δὴ Φρυγίην καὶ Μμονίην ἐρατεινὴν χτήματα περνάμενα ἵκει, ἐπεὶ μέγας ὠδύσατο Ζεύς" οἱονεὶ 

λέγων ὡς, ἐπεὶ ταῦτα ἡμῖν ἀπόλωλεν ἐκ ϑεσμηνίας, εἰς τί σωμάτων φειστέον:; ; ἐπὶ δὲ τούτοις ἀλαζονευ- 
σάμενος ( Vers. 293.) ὡς οὐκ ἂν τὸν χαιρὸν καταπρόοιτο, φησί" νῦν δ᾽ ὕτε πέρ μοι ἔδωχε D 's0g χῦδος 

ἀρέσϑ᾽ ἐπὶ νηυσὶ ϑαλάσσῃ τ᾽ ἔλσαι ᾿“ἰχαιοὺς, καὶ γήπιον προσειπὼν ὁ τῷ ὄντι νήπιος τὸν πεπνιυμένον 

Πολυδάμαντα, xoi μετὰ τὸ, νήπιε, μηκέτι ταῦτα νοήματα φαῖν᾽ ἐνὶ δήμῳ, ἐπαναχαγὼν ἀπειλητιχῶς 
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δοτὸ, "οὐ γάρ τις Τρώων ἐπιπείσεται, οὐ γὰρ ἐάσω, τυραννικὸν δὲ πάντως τὸ μὴ ἐᾶν εἰς ἀγαϑὸν πεί- 
ϑεέσϑαι, εἶτα καὶ συμβουλευσάμενος δόρπον ἑλέσϑαν κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσιν, ὃ καὶ ἀλλαχοῦ κεῖται, 
καὶ φυλαχῆς μνησϑῆναι, καὶ ἕκαστον ἐγρηγορέναι, ἐπιφέρει ( Vers. 300.) μετὰ βαρύτητος" Τρώων 

δ᾽ ὃς χτεάτεσσιν ὑπερφιάλως ἀνιάζει, συλλέξας λαοῖσι δότω καταδημοβορῆσαι, τῶν τινὰ βέλτερόν 

ἐστιν ἐπαυρέμεν, ἠέπερ ᾿ΔΙχαιοὺς, τουτέστιν εἴ τις πρὸς τοῖς χτήμασιν ἔχει τὸν νοῦν οἷα ταμίας, καὶ 
40 δι᾽ αὐτὰ ϑέλει ἐγκατακλείεσϑαι, καὶ δυσελπιστεῖ καὶ "προκινδυνεύειν δέδιε, δειλὸν γὰρ 0 πλοῦτος xci1195 

φιλόψυχον κακὸν, συλλέξας αὐτὰ τῷ δήμῳ δότω φαγεῖν, ὧν βέλτιον ἐπαπολαῦσαι τινὰ τῶν τοῦ Tin 

χοῦ δήμου ἢ πὲρ τοὺς “Ἕλληνας. καϑάαπτεται δέ πως λελ ἡϑότως ἐν τούτοις καὶ τοῦ [Í0À. υδάμαντος, οἷα 

πλουσίου καὶ διὰ τοῦτο φιλοψίχου, πλαγίως δὲ καὶ τὸ πλῆϑος ἐρεϑίζει εἰς ἁρπαγὴν τῶν τοιούτων. 
ἔξνϑα ( Vers. $01.) ὅρα καὶ τὸ καταδημοβορῆσαι ληφϑὲν ἐκ τοῦ ἐν τῇ α΄ ῥαψῳδίᾳ ῥηθέντος δημο- 10 
βόρου, πλὴν ὅσον ἐχεῖ μὲν δημοβόρος 0 δυνάστης 0 τὰ τοῦ δήμου βιβρώσχων, ἐνταῦϑα δὲ δημοβο- 
ρεῖν τὸ αὐτὸν τὸν δῆμον τὰ τῶν δυνατῶν ἐσϑίειν. διαφέρει δὲ τοῦ δημοβορεῖν τὸ καταδημοβορεῖν, ὡς 
τοῦ φαγεῖν τὸ καταφαγεῖν. Τοιαῦτα δὲ εἰπὼν ὁ “ἔχτωρ καὶ ( Vers. 503.) πρὸς τὸ, πρωὶ δ᾽ ὑπ᾽ ἡοῖον 
σὺν τεύχεσι ϑωρηχϑέντες στησόμεϑ' ἀνὰ πύργους, γενναίως καὶ βαρύτερον ἀντιϑέμενος T0, πρωὶ 
ἢ πρῶι 0 ὑπ᾽ ἡἠοῖοι σὺν τεύχεσι ϑωρηχϑέντες νηυσὶν ἐπὶ γλαφυρῇσιν ἐγείρομεν ὀξὺν "Morin, εἰτα καὶ 

δοτοῦ AyiAAéug καταϑρασύνεται, ( Vers. 505.) xoi φησί" εἰ δ᾽ ἐτεὸν παρὰ ναῦφιν ἀνέστη δῖος ᾿4χιλ- 

λεὺς, ἄλγιον αἴκ᾽ ἐθέλῃσι τῷ ἔσσεται. οὔ μὴν ἔγωγε φεύξομαι ἐκ πολέμου δυσηχέος, ἀλλὰ ua 
ἄντην στήσομαι" ὃ δὴ προαναφωνηϑὲν ποιητικῶς ὁ φιλέλλην ἀκροατὴς εὔχεται, ἰδεῖν. πεσεῖται γὰρ 
"Extrwo, εἰ μόνον ἀντιστήσεται. οὕτω καὶ οἱ μνηστῆρες ἐν Ὀδυσσείᾳ λέγοντες, ὡς παραμενοῦσι τῇ 

τοῦ Ὀδυσσέως οἰκίᾳ. παραμυϑοῦνται τὸν σωφρόνως Gxovorra* τεϑνήξονται γὰρ καὶ ἐχεῖ οἱ κακοὶ, εἰ 20 

μὴ φεὺξ ξογται. ἐπὶ δὲ πᾶσι μετὰ ϑάῤῥους ὁ ἽἜχτωρ εἰπὼν, 1, κε φέρῃσι μέγα κράτος, ἤ χὲ φεροίμην; 
χαὶ οὕτως ἀγαϑὴν ἐλπίδα προβαλλόμενος, ἐπιπλέκει (Vers. 509.) γνωμικόν" ξυνὸς ἐνυάλιος, καί τὲ 

χτανέοντα χατέχτα. xol οὕτω μὲν ὁ “χτωρ. 0 δὲ ποιητὴς ἐπιχρίνει ( Vers. 310.) χαχὰ μὲν βουλεύσα- 
σϑαι τὸν “ἔχτορα, Πολυδάμαντα δὲ τὰ βελτίω, χαὶ ὅμως νικῆσαι xoi νῦν τὰ χερείονα. φησὶ yaQ* ὡς 

" Ext ἀγόρευεν. ἐπὶ δὲ Τρῶες χελάδησαν, νήπιοι" ἐκ γάρ σφεων φρένας εἵλετο Παλλὰς ᾿“1ϑήνη, του- 
τέστιν ἀπέλιπεν αὐτοὺς ἡ φρόνησις. " Exvogt μὲν γὰρ ἐπήνησαν κακὰ μητιόωντι, Πολυδάμαντι δ᾽ οὔτις, 
ὃς ἐσθλὴν φράζετο βουλήν. Καὶ ὅρα τὸ βουλὴν ( Vers. 315.) κατὰ κοινοῦ ληφϑὲν καὶ ἐν τῷ “Ἕχτορι 
xci ἐν τῷ Πολυδάμαντι, ἵνα λέγῃ ὡς “ἔχτορι μὲν τὴν βουλὴν ἐπήνεσαν, Πολυδάμαντιε δὲ οὔτις, 

60 ὃ πάνυ πολλὴν χατηλγορεῖ τῶν Τρώων νηπιότητα, εἰ μηδεὶς ἐπείσϑη τῶν τοσούτων ἐσϑλὰ φραζομένῳ 
τῷ Πολυδάμαντι. Οἷον δὲ κωλύμην ἔχεν ( Vers. 285.) ἡ χλητικὴ τὸ, ὦ Πολυδάμα, εἰς τὸ κλίνεσθαι, 
χαϑὰ xci τὸ, ὦ Ζἴαν, καὶ ὦ KaAyov, προεχτέϑειται. Τὸ δὲ, οὐκέτ᾽ ἐμοὶ φίλα ταῦτ᾽ ἀγορεύεις, τυ- 

ραννικοῦ κἀνταῦϑα ἤϑους xci αὐτὸ, καϑὰ καὶ ἐπὶ ᾿Αλεξάνδρου. ἣν δὲ ἂν εὔλογον τὸ ῥηϑὲν, εἴ περ 
ἔλεγεν Ort οὐκ ἀγαϑὰ λέγεις. (Vérs. 287.) Τὸ δὲ κεκόρησϑε ῥῆμα ἐστὶ τοῦ ἀκόρητος ὀνόματος, περὶ 
ὧν καὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦται. Τὸ 02, ἐελμένοι ἔνδοϑι πύργων, ἀστείως εἴρηται, χαϑὰ καὶ τὸ, κατὰ ἄστυ 

{144“λήμεναι, διὰ τὸ τὴν πολιορκίαν συγκλεισμῷ ἐοικ κέναι. διὸ καὶ ἐπεγγελᾷ Ἕκτωρ τῷ Πολυδάμαντι, εἰ 
μὴ κεχόρεσται Ócxostiav ὅλην συγχεκλεισμένος. ὅτι δὲ τὸ εἱλεῖσϑαι ἴσον ἐστὶν ἐν τοῖς τοιούτοις τῷ 
συγκλείεσϑαι, δηλοῦται καὶ μετ᾽ ὀλίγα ἐν τῷ, Ayoiovg ἐπὶ πρύμναις εἴλεον, οὐδὲ Ovoate εἴων ἐξιέναι, 

καὶ νῦν δὲ ἐν τῷ, ἐπὶ νηυσὶ ϑαλάσσῃ τ᾽ ἔλσαι. φίλαι δὲ ποιηταῖς λέξεις τὸ ἔλσαι καὶ ἀλήμεναι καὶ ἐελ- 

μένοι καὶ ἐάλη καὶ ἀλείς. (Vers. 288.) Τὸ δὲ, μέροπες ἄνϑρωποι, ἐντελῶς ἐῤῥέϑη. ὅτε δὲ μέροπες 
μόνον ῥηϑεῖεν, ἐλλείπονται. οὕτω xoi βροτοὶ μὲν ἄνδρες τὸ τέλειον, βροτοὶ δὲ μόνον ἀτελές. 

(S'ers. 289.) To δὲ, xara τὴν Τροίαν πολύολβον, σαφέστερον ἐνταῦϑα δηλοῦται ?; πὲρ ἐν τοῖς πρὸ 
τούτων, μερίσαντος Ὁμήρου διαφόροις τύποις καὶ τὴν τοιαύτην ἔννοιαν, ὡς πολλαχοῦ ποιεῖν εἴϑεσται. 
Τὸ δὲ, πώντες μυϑέσκχοντο, κοινὴν ἔννοιαν καὶ δόξαν εἶναι τοῖς τότε δηλοῖ τὸ πλουσιωτάτην εἰναι τὴν 
Τροίαν. δῆλον δὲ ὡς οὐ μόνον μυϑῷ μυϑήσω, ἀλλὰ καὶ μυϑέσω, i οὐ πλεονασμῷ συνήϑει τοῦ X 
TE ὅϑεν τὸ μυϑέσκοντο. ( Vers. 200» ) Τὸ δὲ ἐξαπόλωλε τέλειον ἀφανισμὸν δηλ διὰ τῆς ἐπι- 

τοτατικῆς ἐξ προϑέσεως. σχεδιασμοῦ δὲ ἔργον τὸ ἄρξασϑαι ἀπὸ τοῦ νῦν ᾿“ἐπιῤῥήματος δὶς ἐν τοῖς 
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ῥηθεῖσι, νῦν δὲ δὴ ἐξαπόλωλε κειμήλια, xol, νῦν ὃ ὅτε πέρ μοι ἔδωκε ϑεός. (Vers: 291.) TO δὲ, 

Φρυγίην καὶ Μηῃονίην, πολλοὺς ἐκεῖϑεν ἥκοντας ἐπιχούρους δηλοῖ καὶ λαμβάνοντας εἰς μισϑὸν αὐτά. 

δοχεῖ δὲ εἰρῆσϑαι αὐτὸ καὶ ὡς ἐκεῖ καταλασσομένων τῶν Ἰρωιχῶν κτημάτων. Φρύγες γάρ, φασι, 

χαὶ Mjoves ἀγορὰν κομίζοντες Τρωσὶν ἀντελάμβανον xau. περὶ δὲ Φρυγίας καὶ Myjoviag καὶ πῶς 
ἐρατειν!] " Myovie ζητητέον διχα τῶν τῆς Βοιωτίας xai ἐν τοῖς τοῦ Περιηγητοῦ. νῦν δὲ μνηστέον 

ἱστορίας δηλούσης ὅτι τε ἡδυπάϑειαν οἱ Mjoves , ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν οἱ «Τυδοὶ, ἐφίλουν, ὕϑεν, φασὶ, 

xoi ᾿“Ινακρέων τὸν ἡδυπαϑὴ λυδοπαϑὴ i ἔφη" καὶ ὅτι AA. παρ᾽ αὑτοῖς Fupara κάνδαυλος, παρώνυ- 

μον ἴσως τῷ παρ᾽ αὑτοῖς τυράννῳ Κανδαύλῃ, χαϑὰ καὶ ἄλλα τῶν ἐδεσμάτων ἐξ ἑτέρων χυρίων ὀνομά- 

των ἐξιόν" χαλεῖσϑαι, ὡς καὶ οἱ ᾿Νικόλαοι. φέρεται οὖν ἐν τοῖς ᾿Αϑηναίου, ὅτι χνηστῷ, οὐ τυρῷ, 

10 ἀλλὰ ἄρτῳ καὶ Φρυγίῳ τυρῷ, ἀνήϑῳ τε XO ζωμῷ πίονι ἑφϑοῦ χρέως συνόντος, “υδικὸν ὀγίνετο ἔδεσμα 

χάνδαυλος καλούμενος. περὶ OU φησὶν "Ἄλεξις, ὡς κάνδαυλον ἐ ἐὰν παραϑῶσι, προσχατεδῇ τοὺς δακτύ- 

λους. Περνᾶν δὲ καὶ πέρνασϑαι, ὡς ἵστασθαι, ὅτι ἐπὶ τοῦ πέραν που διαπωλεῖν κυριολεκτεῖται, 
Ἀῦϑεν καὶ ἡ πράσις καὶ τὸ πιπράσχειν, καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς σαφέστερον δηλωϑήσεται. (Vers. 292.) T0 δὲ 20 

ἀρέσϑαι μέσος δεύτερος ἀὐριστός ἐστιν ὅμοιος τῷ εὑρέσϑαι. ἀλλὰ τούτου μὲν ἔχει πολλὴν χρῆσιν ὃ πρῶ- 
τος ἀόριστος, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ ἡἠράμεϑα μέγα κῦδος, τοῦ δὲ εὑρέσϑαι οὐχ οὕτως. μόνον γὰρ χρηστὸν 

τὸ εὑρόμην παρὰ XoqoxAs. (Vers. 295.) Τὸ δὲ, φαῖνε ἐνὶ δήμῳ, ἀντὶ τοῦ πρόφερε, ἵνα λέγῃ ὅτι; 
κἂν εἰ xol νοῇς τοιαῦτα, ὅμως μὴ λάλει. ὅλον δὲ τὸ, μηκέτι ταῦτα νοήματα φαῖν᾽ &i δήμῳ, ov γάρ 
τις ἐπιπείσεται καὶ ἑξῆς ἕως τοῦ πειϑώμεϑα πάντες, ἀνδρὶ ἐπιπρέπει ἐνδόξῳ ἀξιοῦντι πρὸ τῶν ἄλλων 

410θἀχούεσϑαι. Τὸ δέ γε, νήπιε, μηκέτι ταῦτα νοήματα φαῖνε, ὃ μὴ ἐμφρόνως λαλῶν ἀκούσοι ἄν ποϑεν. 
20 ( Vers, 298.) Τὸ δὲ, κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσιν, ὑποκαταβὰς ἁπλούστερον φράζει δίχα τοῦ ἐν τελέεσ- 

σιν, εἰπών" δόρπον ἔπειϑ᾽ εἵλοντο κατὰ στρατόν. ἔστι δὲ τὸ ἐν τελέεσσιν ἀντὶ τοῦ ἐν τάγμασιν, ὡς 
xoi προδεδήλωται σαφῶς. χρῆσις δὲ τῆς λέξεως κεῖται ταύτης καὶ παρ᾽ ᾿Προδότῳ. (Vers. 299.) Τοῦ 
δὲ ἐγρήγορϑε τὸ κοινὸν ἐγρηγόρατε, καὶ συγκοπῇ καὶ τροπῇ ἐγρήγορϑε. (Vers. 505.) Τὸ δὲ, πρωὶ 
δ᾽ ὑπ᾽ ἠοῖοι xoi ἑξῆς, δοκεῖ καὶ ἀστεϊζόμενος δῆϑεν διορϑωτικὼς ὁ  "Exroo εἰπεῖν. Πολυδάμας μὲν 
γὰρ φϑάσας ἔφη ὅτι ἕωϑεν opi Phéviega φυλάξομεν τὴν πόλλιν" ὁ δὲ ὃ ὁμοίως ἐπιβαλὼν κατὰ τὸ ἕω- 3o 

Ov ϑωρηχϑέντες, εἶτα ἐπάγει T0, ἐπὶ νηυσὶν ἐγείρομεν πόλεμον. οὕτω δὲ πάλιν Πολυδάμαντος 

εἰπόντος περὶ ᾿Αχιλλέως, τῷ δ᾽ ἄλγιον, alu! ἐϑέλησι, περὶ τείχεος μάχεσίδαι, ἂψ πάλιν εἶσι καὶ 

ἑξῆς, ὃ “Εχτωρ παρῳδῶν ἀστείως φησίν" ἄλγιον, aix ἐθέλῃσι τῷ ἔσσε ται, οὔ μιν ἔγωγε φεύξομαι- 
( Vers. $05.) Τὸ δὲ, εἰ ἐτεὸν παρὰ θοῦ σι ἀνέστη ᾿ἀχιλλεὺς, διὰ τὰ χατὰ ΠΠάτροχλον ἐνδιοιάξεται. 

30 καὶ γὰρ ἐχεῖνος , δόξας ᾿Ἡχιλλεὺς, οὐκ ἣν ἐκεῖνος. Τὸ δὲ ἀνέστη ὡς πρὸς τὸ keia Oct εἴρηται, δι᾿ οὗ 

πολλαχοῦ τὸ ἀργεῖν ἐδηλώϑη. ὡς καὶ ᾿Αχιλλεύς που ἔφη, πρὸς ὃν xoi ἡ Ἶρις εἶπεν, ἀλλ ἄνα, μη- 

χέτι xtico. ( Vers. 306.) Τὸ δὲ ἄλγιον ἀληϑῶς μὲν συγκριτικόν ἐστι xod κλίσιν ἔχει κατὰ τὸ κάλλιον. 
τῶν τινὲς δὲ παλαιῶν κατὰ τὸ ἅγιον xAivovow αὐτὸ, καϑὰ δηλοῦσιν ἐν τῷ χανόνι τῶν διὰ τοῦ i06 
ἀρσενικῶν ὀνομάτων, € γίγνονται ἀπὸ τῶν εἰς ὃς οὐδετέρων, ὧν προηγεῖται τὸ d. βούλονται γὰρ ὡς 
ἀπὸ τοῦ ἄγος καὶ πέλαγος καὶ τέναγος εἶναι τὸ ἅγιον τὸ πελάγιον τὸ τενάγιον, οὕτω καὶ ἄλγος, ἄλγιον. 
( Vers. 307.) Τὸ δὲ, οὔ μὲν ἔγωγε φεύξομαι, πρὸς TO, 0g xe φύγῃ, ἐῤῥέϑη, τὸ ῥηϑὲν ὑπὸ Πολυ- 
δάμαντος. οἱονεὶ γὰρ λέγει διασταλτικῶς ὡς εἰ καὶ πάντες φεύξονται, ἀλλ ἐγὼ οὐ φεύξομαι τὸν 

᾿Αχιλλέα διά γε πόλεμον" τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ, ἐκ πο'λέμου δυσηχέος" εἰ μὴ ἄρα τυχὸν ϑεόϑεν uot áo 
ἐμπεσεῖται φόβος. (Vers. 308.) Τὸ δὲ, φέροι χράτος, ἀντὶ τοῦ νίχην, τὸν ὕστερον νικηφόρον 

4o συνέϑετο, ἐπεὶ καὶ ταὐτόν ἐστι, φέρειν κράτος καὶ νικηφορεῖν. Ὅρα δὲ ὡς, εἰ καὶ μάλα ϑρασὺς 
ὁ ἽΕχτωρ, ἀλλ᾽ οὐ παντελῶς ἀγνοεῖ ἑαυτόν. οἶδε δὲ τὴν τοῦ ᾿“χιλλέως ἀνδρίαν, διὸ οὐδὲ πάντῃ πάντως 

περιγενήσεσϑαί φησιν ἐχείνου, ἀλλ᾽ ἐν ἀμφιβόλῳ τίϑησιν, εἰπών" 1) φέροι ἂν μέγα xparog , 1) φεροί- 
μην. (Vers. 509.) Τὸ 02, ξυνὸς ἐνυάλιος. ἀντὶ τοῦ κοινὴ ἡ τοῦ πολέμου τύχη καὶ Ó xaT αὐτὸν xtv- 

δυνος, καὶ οὐ μᾶλλον τούτου ἢ ἐκείνου. ὃ ἐφερμηνεύων φησί" τὸν xravéovta , ἤτοι τὸν ἐλπίζοντα 
ἢ εὔελπιν ὄντα κτεῖναι, κατέκτεινε. καὶ τοῦτο ἐστὶν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη, ὁ ἀλλοπρόσαλλος. καὶ 
πρὸ ὀλίγων δὲ, ὕτε Τρῶες καὶ ᾿“χαιοὶ δατεῖσϑαι τὸν ἴάρην ἐλέγοντο, τοιοῦτόν τι ὁ ποιητὴς ἐῤῥέϑη 
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δηλοῦν, ὡς ToU πολέμου μὴ τούτοις μόνοις χαριζομένου ἢ ἐχείνοις, ἀλλὰ μεριζομένου εἰς ἀμφοτέρους. 
vixug γάρ ἐστι τὸ ἑτεραλκές. ( Vers. Du ) Ὅρα δὲ χαὶ τὸ, ἐκ γὰρ φρένας εἵλετο ᾿ϑήνη, οὐδ᾽ ἐν- 

ταῦϑα δηλοῦν φρόνημα τι ἐξαίρετον , ὡς που ἐπὶ Γλαύκου, ἀλλὰ φρενῶν ἐξαίρεσιν, χαϑὰ xal προε- 

γράφη. ( Vers. 512.) Τοῦ δὲ ἐπαινῆσαι ἡ χρῆσις καὶ παρ᾽ “Ησιόδῳ. ποιητικὴ δὲ q λέξις. τὸ δέ γε 

50 χοινὸν ἐπαινέσαι.  *( Vers. 214. ) Ὅτι ἐν τῷ, ᾿Αχαιοὶ παννύχιον Πάτροκλον ἀνεστενάχοντο γοῶντες; 

᾿Αχαιοὺς ἢ τοὺς ὅλους λέγει. ἢ μάλιστα τοὺς Μυρμιδόνας. ἐρεῖ γοῦν προϊὼν παννύχιοι Μυρμιδόνες 

Πάτροκλον ἀνεστενάχοντο. d cad $ r5. ) Ὅτι "AAA ἤδη κλαύσας, ὅτε Πάτροκλος ἐφέρετο ἐκ τῆς 
μιόχης, γῦν ἀδινοῦ καὶ αὐτὸς ἐξ Sox γόοιο toic ;aioig, χεῖρας ἐπ ̓ ἀνδροφόνους ϑέμενος στήϑεσιν 
ἑταίρου, πυχνὰ μᾶλα στενάχων. eT (Ness: 318.) διὰ παραβολῆς πρεπούσης ἡρωικῷ ἀξιώματι πα- 

60 θαδεικνὺς, ὅπως ἣν στενάζων, φῆ "iv ὥς τε Aic ηὐγένειος, ᾧ ῥά ϑ' ὑπὸ σκύμνους ἐλαφηβόλος 10 

ἁρπάσεν ἀνὴρ ὕλης ἐκ πυκινῆς᾽ ὃ δέ τ᾿ ἄχνυται ὕστερος ἐλϑών" πϑλλα δέ τ᾽ ἄγκεα ἐπῆλϑε μετ᾽ ἀνέρος 

ἔχνι᾽ ἐρευνῶν, εἴ ποϑεν ἐξεύροι" μάλα γὰρ δριμὺς χόλος αἱρεῖ. ταύτης δὲ ἡ ἀπόδοσις (Vers. 323.) 
11450? στενάχειν ἁ"πλῶς, ἀλλὰ βαρυστενάχειν λέγει τὸν ᾿Αχιλλέα. φησὶ γάρ" ὡς ὃ βαρυστενάχων uereqoveev 1197 

ἃ δὴ ἀντὶ τοῦ στενάζειν εἰσὶν, ὡς χαὶ Σοφοκλῆς, ὑπεστέναζε ταῦρος ὡς βρυχώμενος. ἔστι δὲ τοῦ βα- 
ρυστενάχειν ἐπιτατικώτερον τὸ, πυχνὰ μάλα στενάχων, 1) μᾶλλον τοῦτο μὲν ποσὸν δηλοῖ στεναγμῶν, 
τὸ δὲ βαρυστενάχων ποιότητα. (Vers. 316.) Τὸ δὲ, ἐξῆρχε γόοιο, γοῶντας ὑποδηλοῖ σιωπηρῶς 
xal τοὺς Μυρμιδόνας, ἤδη δὲ καὶ τὰς παρὰ τῷ yis αἰχμαλώτους, ὡς αὐτὸς μετ᾽ ὀλίγα ἐρεῖ, 

10(Vers. 517.) H δὲ "τῶν χειρῶν ϑέσις ἐπὶ τὰ στήϑη ἀμφιβολίας τρόπον ποιεῖ καὶ νῦν καὶ ἐν τοῖς 
ἑξῆς. ἀμφίβολον γάρ, φασιν, εἴτε τὰς ἑαυτοῦ 0 ᾿Αχιλλεὺς ἐπὶ τοῖς τοῦ Πατρόκλου στήϑεσι viU ot, 
εἴτε ἀνάπαλιν. οὕτω xai μετ᾽ ὀλίγα ( Vers. 526.) τὸ, ἔφην εἰς Ünosvra περιχλυτὸν ἀπάξειν, οὐ πάνυ 20 
δῆλον sire Ὀπόεντα λέγει περικλυτὸν, εἴτε υἱὸν περικλυτόν. ὁμοίως δὲ καὶ (Vers. 535.) ἐν τῷ, "Exro- 
ρος κεφαλὴν μεγαϑύμου, σεῖο φονῆος, ἀμφίβολον εἴτε κεφαλὴν Exrogog μεγαϑύμου, εἴτε φονῆος 

σοῦ τοῦ μεγαϑύμου, ἤγουν τοῦ φονεύσαντος σὲ τὸν μεγάϑυμον Πάτροκλον. (Vers. 518.) «“Ζέοντα 
20 δέ, φασι, καὶ "ἐνταῦϑα ϑήλειαν λέγει" ἄρσην γὰρ οὐ σχυμναγωγεῖ, ὡς προγέγραπται. δηλοῖ δ᾽ αὖ- 

τὸ xal TO ἠὐγένειος. κάλλιον γάρ, φασι, ταῖς ϑηλείαις τὸ γένειον. ἄῤῥενες δὲ χαίτῃ μᾶλλον κοσμοῦν- 
ται. Διὰ δὲ τοῦ ἐλαφηβόλου ὡς ἐκ μέρους τὸν ἁπλῶς πάντα τὰ ἄγρια βάλλοντα δηλοῖ. (Vers. 319.) 
Τὸ δὲ ἁρπάσαι ἄλλως ἐπὶ ϑηρίων κοινολεχτούμενον, ὡς πολλαχοῦ φαίνεται, νῦν τὴν σπουδαίαν τῶν 

σχύμνων κλοπὴν δηλοῖ. πάνυ γὰρ πτοοῦνται οἱ ϑηραταὶ τὸν δριμὺν χόλον τοῦ λέοντος. (Vers. 321.) 
Τίνα δέ εἰσιν ἄγκεα, καὶ ὅτι παρὰ τὸ ἀνακεῖσϑαι γίγνονται, εἴρηται ἀλλαχοῦ. Τὸ δὲ, iyw ἐρευνῶν, 
δηλοῖ μὲν τὸ ἰχνηλατεῖν κρεῖττον δ᾽ ἐκείνου πέφρασται. Ὅρα δὲ τὸ, n ἐρευνῶν, ἀμφιβλήστρου jo 
δίχην ἁλίσκον τοὺς εἰσαγωγιχούς. ἔστι μὲν yàg καὶ ἴχνη ; γράψαι διὰ τοῦ ἢ, οὕτω δὲ xci τ διὰ τοῦ ἢ 

ἐν συναλοιφῇ» ἐπικέχριται δὲ τὸ δεύτερον ὡς xol ποιητικώτερον καὶ πολύχρηστον. (Vers. 524. ) Ὅτι 
ὁ τοῦ ᾿Αχιλλέως γόος τοιοῦτος ὡς ἐν ἡϑοποιίᾳ Ὁμηριχῇ" ὦ πόποι, v ῥ᾽ ἅλιον ἔπος ἔχβαλον ἤματι 

So κείνῳ, ϑαρσύνων ἥρωα Μενοίτιον ἐν μεγάροισι" φῆν δέ *oi εἰς Ὀπόεντα, οὗ πρὸ ὀλίγου μνεία γέγονε, 
περιχλυτὸν υἱὸν ἀπάξειν. Ἴλιον ἐχπέρσαντα. λαχόντα τε ληίδος αἶσαν, &AX οὐ Ζεὺς ἄνδρεσσι νοή- 

ματα πάντα τελευτᾷ" ἄμφω γὰρ πέπρωται ὁμοίην γαῖαν ἐρεῦσαι αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ" ἐπεὶ οὐδ᾽ ἐμὲ 
ψοστήσαντα δέξεται ἐν μεγάροισι γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς, οὐδὲ Θέτις μήτηρ. ἀλλ αὐτοῦ γαῖα χαϑέ- 
fa. νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὖν, Πάτροχλε, σεῦ ὕστερος εἰμ᾽ ὑπὸ γαῖαν, οὔ σὲ πρὶν χτεριῶ, πρίν Y ἽἝχτορος 

ἐνϑαδ᾽ ἐνεῖκαι τεύχϑα xal Ὁ pnl μεγαϑύμου σεῖο φονῆος, περὶ οὗ ἀνωτέρω προσεχῶς. εἴρηται. εἶτα 
( Vers. 356.) πλατύνων τὰ ἑξῆς προεχϑετιχῶς φησὶν ὅτι, δώδεχα δὲ προπάροιϑε πυρῆς ἀποδειροτο- 
μησω Τρώων ἀγλαὰ τέχνα, σέϑεν κταμένοιο χολωϑείς. τόφρα δὲ παρὰ νηυσὶ χείσεαι αὕτως, ἤγουν 

οἵτως ἄταφος. ἀμφὶ δέ σε "Towoi xoi Δαρδανίδες βαϑύχολποι κλαύσονται.,, νύχτας τε xal ἤματα δα- 
χρυχέουσαι. τὰς αὐτοὶ χαμόμεϑα, βίηφί τε δουρί τε μαχρῷ, πιείρας πέρϑοντε πόλεις μερόπων ἀν- 
ϑρώπων. Σημείωσαι δὲ ὅτι ἡ ῥηθεῖσα κατὰ τὸν Apt e ἡϑοποιία οὐκ ἐκ τῶν τριῶν εἴληπται χρόνων; 
ἀλλ᾿ ἐκ τοῦ παρῳχημένου καὶ τοῦ μέλλοντος, ὡς τῶν ἐνεστώτων πρὸ ὀφϑαλμῶν χειμένων" οἴδαμεν 

4o ydo τὰ χατὰ τὸν Πότροκλον γεγονότα σήμερον. ἔστι δὲ παρῳχημένου μὲν τὸ, *à πόποι καὶ ἑξῆς ἕως 
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τοῦ, ἀλλ οὐ Ζεὺς ἄνδρεσσιν" ὃ μεταποιηϑὲν ποιήσει ἀγαθὸν γνωμικὸν τὸ, ἀλλ᾽ οὐ ϑεὸς ἄνδρεσσι 
γψοήματα πάντα τελευτᾷ. καὶ οὕτω μὲν ἐκ τοῦ παρῳχημένου. ἐκ δὲ τοῦ μέλλοντος τὸ, ἄμφω γὰρ πέ- 
πρῶται ὁμοίην, ἤγουν τὴν αὐτὴν γαῖαν, ἐρεῦσαι, ἤγουν ἐρευϑῇ βάψαι καὶ ἐρυϑρῶσαι, καὶ τὰ ἑξῆς. 
( Vers. 326.) Ὅρα δ᾽ ἐν τούτοις ὡς λυπεῖ τὸν yim, εἰ ψεύσεται τῷ Μενοιτίῳ, μὴ ἔχων εἰς τέλος 

ἀγαγεῖν τὴν ἐπὶ τῷ υἱῷ ὑπόσχεσιν, καϑα ποτὲ καὶ τὸν ᾿ Πρακλέα ἐλύπησεν ἂν τὸ μὴ σχεῖν ἀποκατα- 
στῆσαι “ικύμνιον τῷ οἰχείῳ πατρὶ, ὡς ἐν τῇ & ῥαψῳδίῳ κεῖται. λυπεῖ ἄρα τὸν σπουδαῖον ἄνδρα τὸ 
ὁπωσοῦν ψεύσασϑαι, εἰ καὶ ἄλλως ἔστιν ὅτε κατά τι ἀναγκαῖον ψεῦδος ἐρεῖ ἔνϑα χρὴ, ὡς μυριαχοῦ 
δείκνυται, φιλῶν καὶ ἐκεῖ τὸ ψεῦσμα, οὐ καϑ' αὐτὸ, ἀλλὰ διά τι σωτηριῶδες. εἰπεῖν γὰρ ὀρϑῶς, ὥς 
πὲρ 0 ἀχιλλεὺς oUy ὡς ἁπλῶς ἐριστικὸς χαὶ μάχιμος ἔσχωπται τῷ βασιλεῖ, ἀλλ᾿ ὡς αἰεὶ τοιοῦτος καὶ 

10 ὡς εἰπεῖν φίλερις 5) εἰ καὶ μὴ οἷος ὁ "ong, ἐκεῖνος γὰρ καὶ βροτολοιγὸς καὶ ἀλλοπρόσαλλος, οὕτω 
ψεχτέος καὶ ὃ ovy ἁπλῶς δέον ὃν ψεύσασϑαι «ψευδόμενος, ἀλλ᾽ ὃ κατά τινα κακίαν φίλην αὐτῷ καὶ 
σπουδῆς ἀξίαν. τοιοῦτος δὲ ὃ φιλοψευδής. οὕτω Κρῆτες διαβάλλονται ovy! ὡς ἁπλῶς ποτὲ ψεῦσται, 
*oAL ὡς αἰεὶ τοιοῦτοι. (Vers. 924.) Τὸ δὲ, ἔπος ἔχβαλον, δυνάμενος ἄλλως φράσαι, ὅμως βαρυνό- 5o 

μενος εἶπεν ὃ ᾿Αχιλλεὺς ἀντὶ τοῦ ἐξεϑέμην, παρέῤῥιψα. ἐκ τοῦ τοιούτου δὲ ῥήματος καὶ τὸ ἔχβλητον 
ἤτοι ἀπόβλητον. ( Vers. 326.) Ὀπόεις δὲ καὶ &v συναιρέσει ᾿Οποῦς, Πόλις “οκρίδος ὑπὸ Μενοιτίῳ, 

1108περὶ ἧς ἐν τῇ Βοιωτίῳ εἴρηται. “Τοχρὸς οὖν ἀνέκαϑεν ὃ Πάτροχλος ̓ Επικνημίδιος. ἀξιοῦται δὲ πολλοῦ 
λόγου ἡ πόλις αὕτη τῷ λυρικῷ. ( Vers. $29.) To ài, γαῖαν ἐρεῦσαι, τὸ ϑανεῖν δηλοῖ, ὡς καὶ τὸ, 

γαῖα καϑέξει, καὶ τὸ, εἰμ᾽ ὑπὸ γαῖαν, τὰ κατωτέρω κείμενα, διαφόρως κανταῦϑα φράσαντος τοῦ 

ποιητοῦ, πλὴν ὅσον τὸ μὲν γαῖα καϑέξει καὶ τὸ εἰμ᾽ ὑπὸ γαῖαν τὸ ἁπλῶς ϑανεῖν δηλοῖ, τὸ δὲ γαῖαν 
20 ἐρεῦσαν φόνον σημαίνει,. παρακολούϑημα μὲν σφαγῆς ὃν, ἀσαφῶς δὲ ῥηϑὲν ὡς οἷά τι αἴνιγμα διὰ τὸ 

εὔφημον. ἐρεύϑει μὲν γὰρ γαῖαν καὶ ὃ μίλτον ἢ τοιοῦτόν τι καταχέας εἰς αὐτήν. ἐνταῦϑα δὲ ἐρεῦσαε 
τὸ ἐρυϑρὰν αὐτὴν ϑέσϑαν τῷ ἐκ πληγῆς ϑανατηρᾶς αἵματι. ( Vers. 531.) Ὅρα δὲ καὶ νῦν, εἴ περ 
παρήχησίν τινα ἔχει τὸ ἱππηλάτα Πηλεύς. (Vers. 5355.) Τὸ δὲ κεφαλὴν "Exrogog κομίσαι ϑυμὸς 
ὑποφητεύει τῷ Δ κιλλεῖ, ἀκολούϑως δῆϑεν οἷς “Εχτωρ τὴν τοῦ Πατρόκλου κεφαλὴν ἀνώγει πῆξαν 
ἀνὰ σχολόπεσσιν. “Ἀχιλλέως μέντοι ἀναφρονήσαντος, "ἔμεινε ν ἐπὶ χώρας 7 TOU “Ἕκτορος χεφαλή. 6o 
(Vers. 354.) Tov δὲ ἐνεῖκαι, ὃ ἐστιν ἐνέγκαι, χοινὸς πρῶτος ἀόριστος ὁ ἤνεγκα καὶ ποιητιχῶς 

ὃ ἔνεικα, δεύτερος δὲ ἀόριστος τοῦ ἐνεῖκαι οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ χρηστὸν ἀντ᾽ ἐχείνου ἐστὶ τὸ ἐνεγκεῖν. 
( Vers, 556.) 'H δὲ τῶν δώδεχα λαμπρῶν Τρώων ἀποδειροτόμησις ἀντίτισιν ἔχει ὁμοίαν μέν τινα, 
μείζω δὲ ἄλλως τοῦ, τρεῖς ἑνὸς ἀντιπέφρασται, 0 meg ἀλλαχοῦ κεῖται. ( Vers. 337.) Τὸ δὲ, σέϑεν 

3o srapévoto χολωϑεὶς. δηλοῖ οὐ δικαίαν εἶναι; τὴν πρᾶξιν ἀλλὰ χόλου ἔργον, οὗ δυσχερὲς χρατεῖν. διὸ 
ἄξιός ἐστι περιάδεσϑαι ὁ χατὰ καιρὸν πολλῆς ὁ ὀργῆς ἐπισχὼν ἑαυτὸν, καὶ εἰπὼν πρὸς τὸν πληγησόμε- 
γον, ὡς ἔπληξα ὁ ἂν σε, *st μὴ ἐχολούμῃ»»; δεῖξας ἐκεῖνος, ὡς κριτοῦ δίκην χρὴ ἐπεξιέναι τοῖς ἁμαρτή-1146 
μασιν, οὗ χολουμένου ἀλλὰ διαιτῶντος, καὶ οὕτω τὸ καϑῆκον ποιοῦντος. Ὁ δὲ ῥηϑεὶς πολὺς ὀδυρμὸς 

τῶν δμωῶν οὐ βίᾳ πάντως γενήσεται, τίς γὰρ ἡ χάρις; ἀλλ᾽ ἑκούσιος αὐταῖς 0 ἐπὶ τῷ νεκρῷ χλαυϑμός. 
ὅϑεν συλλογιστέον οἷον ἔσται πένϑος τῷ Αχιλλεῖ, ἐὰν αἱ αἰχμάλωτοι οὕτω λλαίωσιν. (Vers. 539.) 
Ἔν δὲ τῷ, καὶ 4αρδανιδὲς βαϑύκολποι, σημειοῦνται οἱ παλαιοὶ, ὡς οὐδέποτε Ὅμηρος βαϑυκόλπους 

τὰς ἐξλληνίδας φησί, δῆλον δὲ ὅτι xaO ὃ ὁμοιότητα τοῦ, Τρῶες xc Δάρδανοι, πέγρασται χαὶ τὸ, 

Τρωαὶ καὶ Δαρδανίδες; (Vers, 541.) Τὸ δὲ, ἃς αὐτοὶ χαμόμεϑα βίῃ: πιείρας πέρϑοντες πόλ etg, πτο- 

λίπορϑόν τε καὶ αὐτὸ δεῖν λέγεσθαι τὸν ᾿“χιλλέα ἐμφαίνει μᾶλλον ἢ ἤ περ τὸν Ὀδυσσέα, χαὶ τὸν Πά- 

4o τροκλον δὲ ὡς ὅμοιον κοσμεῖ; οἷα τῷ "Aule συγκάμνοντα, xoi τὸν μόγον διασαφεῖ, 0 ἐστι κάμα- 

τον, OV ὃ ̓ Αχιλλεὺς εἶπεν ἐν τῷ, ᾧ ἔπι πόλλ ἐμόγησα, καὶ ὄνειδος δέ τι “βλληνικὸν ὑπολαλεῖ, ὡς οὐ 

δῶρον ἔχοντος τὰς τοιαύτας τοῦ ᾿Αχιλλέως, εἴ περ αὐτὸς ἔχαμεν αὐτὰς, ἤγουν χαμάτῳ ἔσχεν, ἢ περὺ 

αὐτὰς ἐχοπίασε. Πιείρας δὲ πόϑλεις τὰς πλουσίας λέγει; τρέψας ἀπὸ ἐμψύχων. σωμάτων, ἐχεῖϑεν γὰρ 10 

πιότης πόλεως ἡ D περὶ αὐτὴν εὐπορία. καὶ ἔχει τὶ σεμνὸν ἡ λέξις. πτωχεχὴν γὰρ πόλιν ἑλεῖν οὐ μέγα 

ἔργον. ὅμα δὲ καὶ τὸ τοῦ πλούτου βιοφϑόρον ὃ ὃ λόγος ὑπολαλεῖ, ὡς τῶν τοιούτων πόλεων περϑομένων, 

( Vers. 544.) Ὅτι λοετροχόοι τρίποδες ἦσαν τοῖς παλαιοῖς, ὡς καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς δηλωθήσεται. μεγό- 
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Ao, δὲ αὐτοὶ, ὡς εἰχός. τοιοῦτον ovv ἑτάροις χέλεται ᾿ἀχιλλεὺς ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, 
ὄφρα τάχιστα Πάτροκλον λοίσειαν ἄπο βρότον αἱματόεντα. οἱ δέ, φησι, λοετροχόον τρίποδ᾽ ἵστασαν 

20 ἐν πυρὶ κηλέῳ. εἶτα ( Vers. 547. ) διαλσκευάζων τὰ ἐφεξῆς ὃ ποιητὴς λέγει" ἐν δ᾽ ἄρ ὕδωρ ἔ ἔχευαν, 

ὑπὸ δὲ ξύλα δαῖον ἑλόντες. γάστρην μὲν τρίποδος πῦρ ἄμφεπε, ϑέρμετο δ᾽ ὕδωρ. αὐτὰρ ἐπειδὴ ζέσεν 
ὕδωρ ivi ἤνοπι χαλκῷ, καὶ τότε͵ δὴ λοῦσάν τε καὶ ἤλειψαν Ai. ἐλαίῳ, ἐν δ᾽ ὠτειλὰς πλῆσαν ἀλείφα- 
τος ἐνγνεώροιο" ἐν λεχέεσσι δὲ ϑέντες, ἑανῷ juri κάλυψαν ἐς πόδας ἐκ κεφαλῆς, ἤγουν δι᾿ ὅλου τοῦ 

σώματος" χαϑύπερϑε δὲ φάρεϊ λευκῷ. εἶτα παννύχιοι ἀμφ᾽ Aya Πάτροκλον ἀνεστενάχοντο γοῶν- 
ὅοτες. ( Vers. 555.) Καὶ ὅρα τὸ ἀνεστενάχοντο ἀντὶ τοῦ πάλιν ἐξ ὑπαρχῆς ἐπστέναζον. τὸ γὰρ λούειν 

τέως ἐγκόψαν ἐσπέσχεν αὐτούς. ἴσως δὲ καὶ στεναγμοῦ δηλοῖ μέγεϑος ἡ πρόϑεσις. ἄνω. ἱκνουμένου 

κατὰ τὸ, βοὴ δ᾽ οὐρανὸν ἶχεν. ( Vers. 544.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τε τὸ, ἀμφὶ πυρὶ, τοὺς ἀμειπύρους συν- 1Q. 
τίϑησι" καὶ ὅτι τὸ λούσειαν καὶ τὸ ἔχευαν ὕδωρ τὸν λοετροχόον συντιϑέασι τρίποδα, καὶ ἐμφαίνουσι 
τρόπον ἐγυμολογεχόν. ἐνταῦϑα δὲ ἐ ἐπισημαντέον, ὡς OU μόνον τρίποδες ἐκαλοῦντο λοετροχόοι, ὃ ὁποῖος 
ὃ ἐνταῦϑα ἐπὶ τῷ Πατρόκλῳ χαὶ ὃς δὲ ἐν τοῖς ἑξῆς τῷ Ἕχτορι εὐτρεπίζεται, ἀλλὰ καὶ ἀνδράσι τὸ 

τοιοῦτον ἐπετέϑη ὄνομα. Συβαρῖται γοῦν ἱστοροῦνται πρῶτοι λοετροχόους περιχύτας εἰσαγαγεῖν, nt-1199 
πεδημένους τοῦ μὴ θᾶττον ἰέναι, ὥς φησιν ὁ δειπνοσοφιστὴς, καὶ ἵνα μὴ σπεύδοντες χατακαίωσι τοὺς 
λουομένους. (Vers. 347.) Τὸ δὲ, ὑπὸ δὲ ξύλα δαῖον, μεταλαβόντες οἱ us". Ὅμηρον ὑποχαίειν φασὶ 
ξύλα τῷ τρίποδι. (Vers. 348.) Γάστρην δὲ τρίποδος τὴν χοιλότητα λέγει τὴν οἷον γαστέρα. ἐσχημά- 
τισται δὲ ἡ λέξις ὡς ἢ πάτρη, ἢ μήτρη, ἡ αἴϑρη. Τὸ δὲ ἀμφέπειν ἐπὶ πυρὸς ὡς ἐπὶ ἐμψύχου τινὸς κεῖται 
ποιητικῷ ἔϑει. δηλοῖ δὲ τὸ κυχλοῦν τὸν τρίποδα ὡς ἀριφίπωρον καὶ πάντοϑεν ἐνεργεῖν. Τὺ δὲ ϑέρμετο 

&o πρωτότυπόν ἐστι τοῦ ϑερμαίνεσϑαι. ( Vers. 349.) Τὸ δὲ "ζέειν δῆλον ὡς ὠνοματοπεποίηται,. λειότε- 20 

ρον ὃν τοῦ σίζειν καὶ καχλάζειν καὶ παφλάζειν καὶ τῶν ὁμοίων. δῆλον δ᾽ ὅτι, καϑὰ ἡ φωνὴ τοῦ G τὰ. 

σίζειν ὀνοματοποιεῖ . οὕτω καὶ τὸ ζέειν ἡ τοῦ ζ΄, λειοτέρα πάντως οὖσα. ' Hvow δὲ χαλκὸς ὅτε ὃ ἔμ- 
φωνος ἢ λαμπρὸς, πολλαχοῦ ἐφάνη. ζει: ὅ50.) * E» δὲ τῷ, καὶ τότε δὴ λοῦσαν, περισσὸς ὃ Ob 

σύνδεσμος, 'H δὲ τοῦ ἐλαίου ἂλ Loug xav ἔϑος γίνεται τοῦ τῶν ζώντων λούματος. , καὶ οὗ διὰ τὴν τοῦ 

λουομένου Πατρόκλ ov νέχρωσιν. (Vers. 553. ) Ἔλαιον δὲ ἐννέωρον τὸ ἐννεατὲς, ὦρος γὰρ ὃ ἐνιαυτός" 

οὗ ἔπλησαν τὰς ὠτειλὰς, ὡς φαρμαχώδη, φασὶ, δύναμιν i ἔχοντος τοῦ παλαιοῦ ἐλαίου. οἱ δὲ ξηραντυ- 
χόν φασιν εἰναί τι τὸ νῦν παραληφϑὲν ἔλαιον σήψει μεκρῶν. προσιστάμενον, ὁποῖον χαὶ τὸ κέδρινον... 

( Vers. $52.) ᾿“ξανὸς δὲ ὑ ὑφάσματος viv ἐπίϑετον παρὰ τὸ ἕω, olov& ὁ ἄξιος φορεῖσϑαι. κασσίτερος" 
μέντοι ἑανός που ὃ οἱονεὶ ῥεανὸς, ὡς εὔρυτος χαὶ ῥᾳδίως χυτὸς 1 ὡς καὶ ῥειαμένη. εἱαμένῃ» ὃ ὑγρὸς. 
τόπος. τινὲς δὲ ἀπὸ τοῦ ἑανοῦ κασσιτέρου οἴονται τὴν λέξιν καὶ εἰς ὕφασμα μετενηνέχϑαι, χαὶ φασὶν. ὅο 
εἶναι χιτῶνα ἢ πέπλον ἑανὸν τὸ λεπτὸν ὁμοίως τῷ κασσιτέρῳ, ὃς ἐν τῷ γανώματι ἐπιτρέχει λευχός. 

5o Τὸ δὲ Auri πῶς γίγνεται , ἐν ἄλλοις εἴρηται. φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ ὅτι Té προπεριέσπων τινὲς τὸ λιΐ τὸ, 

καὶ ὡς μᾶλλον καλόν ἐστιν ὀξύνειν αὐτὸ διὰ κανόνα τὸν λέγοντα» ὅτι πᾶσα δοτικὴ δισύλλαβος ἐπὶ. 

ὀνομάτων ὀξύνεται, εἰ μὴ ἀπὸ χράσεως ἔπαϑε τὴν δισυλλαβίαν, ὡς τὸ, aint κῆρι, τῇ ψυχῇ» καὶ. 
ἔαρι ἦρι, τῷ ὄρϑρῳ xal τῷ ἔαρι. ἱστοροῦσι δὲ καὶ τὸν :ΑἩσκαλωνίτην γραμματιχὸν οἴεσϑαι μὴ μετασπε- 
πλάσϑαι τὸ λιτὶ ἀπὸ τοῦ λιτῶ, ὡς κλάδω χλαδὶ, ἀλλ ἀπὸ τῆς λὶς εὐθείας κεκλίσϑαι . ὅν φασι παραι- 
τητέον. τὰ γὰρ εἰς ἐξ μογοσύλλαβα οὗ μελετῶσι διὰ τοῦ τὸς κλένεσθαι, ἀλλ ἢ διὰ καϑαροῦ τοῦ ὃς, 

ὡς τὸ λὶς λιὸς, ἢ διὰ τοῦ νὸς, ὡς τὶς τινὸς, ἢ διὰ τοῦ δὸς, ὡς: xrig “τιδὸς, ἀφ᾽ OU κειδέη κυνέῃ 

παρὰ τῷ ποιητῇ, εἴλ ἥπται δὲ τὸ Auri κατὰ τοὺς παλαιοὺς ἀντὶ τοῦ ἁπαλῷ, ἢ ἀντὶ τοῦ λιτῷ, ἢ τοὺ- 
vavriov ποικίλῳ ἐξ ἀντιφράσεως, 0 περ οἱ Arruxol ληίδιον φασὶ τετρασυλλάβως, περὶ οὗ Τρύφων 40 
φησὶν, ὡς ἔστι λεῖον λείου, ἐξ οὗ παραγωγὴ διὼ τοῦ δίον λείδιον διὰ διφϑόγγου, ὡς. γραφείδιον ἀγγεί-- 
διον, xci ἐχτάσει τοῖ 6 εἰς 5n λήδιον σὺν καὶ τῷ ἐ προσγεγραμμένῳ κατὰ τὸ εἴκαζον ἤκαζον, εἴδειν 

ἤδειν, Φιλήμων δὲ τὸ λήδιον ἑρμηνεύσας εὐτελὲς τριβώνιον ἢ χλαμύδιον παλαιὸν παροξύνει αὐτὸ ὡς 
τὸ σταμγίον. φησὶ γάρ’ ὡς σταμνίον δὲ τὴν “προσῳδίαν λέγω. Αἰδυμος δὲ χαὶ αὐτὸς οὕτω δοξάξων 

6o φησὶ, κῶς ἄλογός ἐστιν ἡ προπαροξύτονος τάσις τοῦ λήδιον; ἐπεὶ αἱ διὰ τοῦ LOV παραγωγαὶ, εἰ μὲν 

σιν ἐν τρισὶ βραχείαις, προπαροξύνονται" ϑρόνος ϑρόνου ϑρόνιον, πτὺξ πτυχὸς πτύχιον" εἰ δὲ 
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decir πρὸ μιᾶς ἔχουσι τὸν τόνον, οἷον, “ψωμίον, ὠτίον, ἔτι δὲ xol χλειδίον, παιδίον, δᾳδίον, 

οὐ διὰ τοῦ δίον ὄντα οὐδὲ ταῦτα, ἀλλὰ A^ TOU tov. TO γὰρ Ó τοῦ πρωτοτύπου ἐστίν. εἰ οὖν, φησὶν, 

£y τῷ λήδιον δακτυλικὴ ἡ λέξις. δῆλον ὡς πρὸ μιᾶς ὥφειλεν i ἔχειν τὸν τόνον. καὶ οὕτω παροξύνεσϑαι 

ϑελήσαξ τὸ λήδιον ὁ Δίδυμος ἀποστερεῖ αὐτὸ καὶ τοῦ κατὰ τὴν παράδοσιν προσγεγραμμένου" U. ἐπεί; 

φῆσι, λῆδος τὸ πρωλτότυπον, 0 Δωριεῖς λᾶδος φασὶν, ὡς ̓Αλκμάν' λᾶδος ἑἱμένα. χαλὸν, ὅ ἐστι λή-1 147 

διον ἐνδεδυμένη εὐειδές, ἀπὸ γοῦν τοῦ λῆδος, φησὶ, μὴ ἔχοντος τὸ ἢ γεγονὸς τὸ ληδίον οὐδ᾽ αὐτὸ 

ἂν ἔχοι τὸ ἴ. καὶ οὕτω μὲν OUTOL. δοκεῖ δὲ ix TOU λῆδος καὶ ἡ ἐν Ὀδυσσείᾳ ἡρωὶς “Ζ1ηδὰ χαλεῖσϑαι. 

τὸ δέ γε λήδανον παρὰ Ἡροδότῳ, 6 ἐστι λάδανον; ἐϑνικόν ἐστιν, ὡς ἐχεῖνος ἐπισημειοῦται. 
Τὸ δὲ γοῶντες xui ὃ γόος, ἐξ ὧν xoi ὃ γόης, ὠνοματοπεποίηνται, καχκοφωνότερα ὄντα τοῦ 

10 βοᾶν xci τῆς βοῆς, καὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ “ϑρήνων τεϑέντα. τῶν δὲ τοιούτων πάντων λειότερον τὸ 

φωνεῖν, αὐτοῦ δὲ πάλιν τὸ λέγειν καὶ τὸ λαλεῖν, οἷς ἀντίχειταιν κατὰ τραχυφωνίαν τὰ ἐκ τοῦ ῥῶ 
τὸ λέγω γιγνόμενα, οἷον ἡ ῥῆσις xol τὸ ῥῆμα xoi τὸ εἰρηκέναι καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν. ὅτι δὲ ἐκ τοῦ γοῶ 
καὶ ὃ γόης ὡς ἐν πολλοῖς ἐπάδων μετὰ καὶ yoov καϑ' ἔϑος ἴδιον, παραδηλοῖ καὶ Σοφοκλῆς ἐν τῷ, 
οὐ πρὸς ἰατροῦ σοφοῦ ϑρηνεῖν ἐπῳδὰς πρὸς τομῶντι πήματι. πάντως γὰρ τὸ ϑρηνεῖν ἐπῳδὰς ταὺ- 
τόν ἐστι τῷ γοερῶς ἐπάδειν, ὃ καὶ γόης ποιεῖ. τὸ δὲ ῥηθὲν χωρίον ὅλον ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι τέλους 
ἐπαινεῖται παρὰ τοῖς παλαιοῖς. ἐμπε" σὼν γάρ, φασιν, ὁ ποίητὴς εἰς ἀπαγγελίαν ταπεινῶν πραγμά- 10 
TOV ἐκάλυψε τὴν εὐτέλειαν τῇ ve τῶν ἐπιϑέτων συνϑέσεν xci τῇ βραχύτητι τῆς φράσεως, καὶ οὕτω 

ϑαυμασίᾳ δυνάμει τὰ μιχρὰ μεγαλοπρεπῶς ἐξήνεγκεν. ( Vers. 356.) Ὅτι Ζεὺς τὸ ἐπὶ κακῷ τῶν Τρώων 
πάνυ ϑερμὸν τῆς εἰς “ἔλληνας ὁποῖα καὶ υἱοὺς διαϑέσεως προσονειδίζων τῇ "Hoc, ἣν xci νῦν de: 

1200 Ὅμηρος Διὸς κασιγνήτην ἄλοχόν τε, ἔπρηξας, φησι, καὶ ἔπειτα βοῶπις πότνια "Hon ἀνστήσασ᾽ 
"duae πόδας voyUv' ἡ ῥά vv σεῖο ἐξ αὑτῆς ἐγένοντο ᾿καρηκομόωντες "Arator. τοῦτο δὲ παρῳδηϑὲν 

δύναται λέγεσθαι καὶ ἐπὶ προσώπου ἀνύ"σαντός τι μέγα ἐπί τινι βοηϑουμένῳ, olov, ἔπρηξας καὶ 20 

ἔπειτα τόδε ἀνύσας" ἢ δὴ σοῦ ἐξ αὐτοῦ ἐγένετο ὁ δεῖνα. καὶ οὕτω μὲν ὃ Ζεύς. “Ηρα δὲ συγκατατιϑε- 
μένη λέγει" χαὶ μὲν δή πού τις μέλλει βροτὸς ἀνδρὶ τελέσσαι, ὕς που ϑνητός ἐστι xoi οὐ τόσσα μήδεα 
οἶδε, πῶς δὴ ἔγωγε, ἡ ὡς εἰρήσεται τοιάδε, οὐχ ὄφελον Τρώεσσι ̓ κοτεσσαμένη xoxa ῥάψαι; οὕτω δὲ 

καὶ πᾶς τὸ τῆς ἀξίας προϊσχέμενος δικαίωμα, ἐφ᾽ οἷς ἐν ὑπεροχῆ ὧν ἔβλαψέ τινα, παρῳδήσας ἐρεῖ, 
καὶ μὴν δήπου τις καὶ ἑξῆς ἕως τοῦ εἶδεν. εἶτα ἐπαγάγοι ἂν καὶ τὸ, πῶς δὴ ἔγωγε, ἢ φημὶ ἢ ὃς φημὶ 
ἔμμεναι ἄριστος, οὐκ ὄφελον τῷ δεῖνι κοτεσσα" "μένη ἢ κοτεσσάμενος κακὰ ῥάψαι; καὶ ἄλλως δὲ ἀνά- So 
παλιν" πῶς ἐγὼ ὃ τοιῦσδε οὐκ ὄφελον τῷ δεῖν: γαριζόμενος τόδε vt ἀγαϑὸν ποιῆσαι; Ὅρα δὲ ὅτι δεῆ- 

80 σαν ἄρτι μὴ ἀντιβῆναν ἀλλήλοις τὸν Δία καὶ τὴν “Πραν, λαλοῦσι μὲν ἡμερώτερον, οὐ μὴν οὐδὲ νῦν 
δίχα βαρύτητος ὁ λόγος αὐτοῖς, καὶ μᾶλλον τῇ Hoc, ἥτις τὸν Δία xoi τοι βοῶπιν καὶ πότνιαν αὐτὴν 

προσειπόντα αἰνότατον χαλεῖ, οὐκ ἀφισταμένη τοῦ συνήϑους ἤϑους. μή ποτὲ δὲ κατά τι εὔλογον 

4 Ἥρα ἐπαινεϑεῖσα ὑπὸ Διὸς ὕμως αὐτὴ xar ἐκείνου τραχύνεται. δοκεῖ γὰρ διὰ τοῦ ῥηθῆναι τοὺς 

᾿Αχαιοὺς υἱοὺς αὐτῆς ὀνειδισϑῆναι εἰς τὸ xoi δίχα Διὸς τίκτειν, ὃ ὃ ὃ περὶ "Hqaíorov. im αὐτῇ μυϑεύεται. 

Ὅρα δὲ χαὶ ὅτι μέλλων μικρὸν ὅσον πολλῇ τερατείᾳ μυϑικῇ ὁ Ó ποιητὴς ἐπιβαλεῖν, οὐκ ἀμέσως ἐκ τῶν ἂν- 

ϑρωπίνων ἐπαφῆχε τὸν λόγον τοῖς τοιούτοις, ἀλλ ἠρέμα μετὰ τὰ ἐπὶ Πατρόκλῳ καταστήσας τὸν 

λόγον ῥητοριχῶς, ὡς τῶν ῥηθέντων ἐπὶ τῷ ye μηκέτι ἄλλως ἕξειν μελλόντων ἀλλ ἢ χατὰ τὰς 

"ῥηθείσας ῥητορικὰς προαναφωγήσεις, ὡς ὁ Ζεὺς καὶ ἡ "Hoe οἱ μυϑικοὶ ἐνταῦϑα κχυροῦσιν, οὕτω 

x«i τοῖς ἑξῆς μὐϑοις προσβάλλει. ( Vers. 657: ) ̓ Ιστέον δὲ ὅτε τὸ, ἔπρηξας καὶ ἔπειτα; ὀνειδισμὸν 

4o ἔχει προτέρων πράξεων τῆς Ἥρας, ὧν ἕγνεχεν εἴρηται vU» τὸ καὶ ἔπειτα. Τοῦ "δὲ ἀνστήσασα οὐχ ἔχει 4o 

καιριωτέραν οὐδ᾽ ἐνταῦϑα λέξιν εἰπεῖν O7 ποιητής. Τὸ δὲ, πόδας ταχὺν, καὶ νῦν καὶ ἑτέρωϑι ἡμυρια- 

χοῦ ἐπίτηδες λαλεῖται προληπτικῶς διὰ τὸ μέλλειν ἐν τοῖς ἑξῆς πάνυ χρησιμεῦσαι τὸ ποδῶκες τῷ ̓ άχιλ- 

λεῖ. ( Vers. 562.) Τὸ δὲ, ἀνδρὶ τελέσαι μέσως ἔχει καὶ ἀντὶ τοῦ ὑπὲρ ἀνδρὸς καὶ ἀντὶ τοῦ κατ᾽ &v- 

δρὸς, ἵνα λέγῃ ὅτι καί τις βροτὸς οὐ πάνυ né ας μέλλει βοηϑῆσαι τινὶ ἀνδρὶ xara τινος ἀνδρὸς, 

πολλῷ δὲ πλέον ἐγὼ, ἢ φημὶ ϑεάων ἔμμεν" ἀρίστη , ἀμφότερον, γενεῇ τε χαὶ οὕνεχα σὴ παράκοιτις 

χέχλημαι, σὺ δὲ πᾶσι μετ᾽ ἀϑανάτοισιν ἀνάσσεις" ὃ καὶ ἀλλαχοῦ 7) "Hoe προεβάλλετο. Τοῦ δὲ, σὺ δὲ 
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μετ ̓ἀϑαναάτοισιν ἀνάσσεις , τοιοῦτος ὃ ῥητορικὸς συλλογισμός. σὺ πᾶσιν ἀνάσσειν ἄριστος εἶ" ἐγὼ δὲ 

07, ἄκοιτις" ἀρίστη ἄρα ἔγωγε πάντων. ' Ex δὲ τοῦ xaxa ῥάψαι D “χακοῤῥαφία σύγκειται. (Moers, 569. ) 

Ὅτι τὸν τοῦ μυϑικοῦ ᾿Ηφαίστου δόμον ἑπαινῶν, εἰς ὃν ἡ Θέτις ἀφίχετο, ἄφϑιτον φησὶν, ἀστερόεντα, 

50 μελταπρεπέα ἀϑανάτοισι, χάλκεον, ὃν αὑτὸς ποιήσατο χυλλοποδίων. (Vers. 570.) ᾿Ἡστερόεις δὲ καὶ 

γῦν οἰκὸς ἄλλως 1 ἢ πέρ οὐρανός. οἶχος μὲν γὰρ ἀστερόεις ὃ ἄστροις τὴν λαμπρότητα i ἐοικώς" οὐρανὸς 
δὲ ἀστερόεις ὁ ἔχων αὐτά. Τὸ. δὲ μεταπρεπέα ἐχπρεπέα ἐν ἄλλοις λέγει. τῇ φύσει δὲ πάντως τοῦ πυ- 

ρὸς προσλογίξονται τὰ τοιαῦτα τοῦ μυϑικοῦ “Ἡφαίστου ἐπίϑετα. ἐμέο, 571.) Τὸ δὲ κυλλοποδίων 

οὐ σκωπτικῶς ὃ Ὅμηρος &pn 614207 γραφῶν εἰχῇ, ἀλλ ἢ κατ υἱδιότηξας ὥς που καὶ αἱ τοῦ Διὸς ϑυγα-1201 

δοτέρες "hol aoo διεγράφησαν, 7) πρὸς ὑπόδειξιν τοῦ Ἀμηδὲν προσίστασϑαι τῷ “Ἡφαίστῳ εἰς 

οὕτω ϑαυμαστὸν ἔργον τὴν τῶν ποδῶν χυλλότητα. ( Vers. 572. ) Ὅτι τὸν “Ἥφαιστον ἱδρώοντα εὗρεν 10 

ἡ Θέτις ἑλισσόμενον περὶ φύσας; σπεύδοντα. ταῦτα δὴ τὰ τῶν σπουδαίως 7 πονουμένων χαλκέων. προέ- 

{148ϑετο γὰρ ὃ πολυφωνότατος ποιητὴς ἐνταῦϑα xal τὰ κατὰ τοὺς χαλχεῖς ἐχφράσαι, ὡς ἂν καὶ τοῖς 
τοιούτοις λόγοις ἐγγυμνάσῃ τὴν ἑαυτοῦ γραφήν. ( Vers. 379. ) Ὅτι τρίποδας ἐείκοσι πάντας ἔτευχεν 
“Ἥφαιστος ἑστάμεναι περὶ τοῖχον ἐὐσταϑέος μεγάροιο, χρύσεα δέ σφ᾽ ὑπὸ ἑκάστῳ. κύχλα πυϑμένι 

ϑῆχεν, ὄφρα οἱ αὐτόματοι ϑεῖον δυσαίατ᾽ ἀγῶνα, ἢ δύσονται ἀγῶνα, ἠδ᾽ αὖτις “πρὸς δῶμα 
νεοίατο, ϑαῦμα ἰδέσθαι. ny γὰρ τῷ ὄντι θαυμαστὸν αὐτομάτως κινεῖσθαι τρίποδας ὡς οἷα τινὰς 

10 αὐτοκινήτους ϑέοντας κατὰ τὰ ὑποχεί μενα κύχλα, ὅ ἐστι κατὰ τοὺς τροχίλους, ot ὡς εἰκὸς ἐνείροντο 

τοῖς τῶν “λεβήτων ποσὶν ; ὡς ἂν εἰς τε τὴν τῶν ϑεῶν ἄϑροισιν. δύωνται, τοῦτο γὰρ ὃ ϑεῖος ἀγὼν, xal 
οἴκαδε αὖϑις εἰς τὰ ἑαυτῶν ἀπονέωνται δίκην ἐμψύχων. τοιαῦτα γὰρ ὑποτίϑενται εἶναι τὰ ἡφαιστό- 
τευχτα. ἰστέον γὰρ ὅτι τερατωδῶς ἐμψύχους τοὺς τρίποδας ὃ ποιητὴς πλάττει καὶ αὐθορμήτους ὡς 20 
οἷον βαδίζοντας διὰ τῶν ὑποχειμένων τροχίλων. διὸ xei τις τῶν παλαιῶν, Διονύσιος δὲ ἣν ἐκεῖνος, 
αὐτοκίνητα xoi τὰ ἐπὶ τῆς ᾿“ἰχιλλέως ἀσπίδος ὑπόπτευσεν ἡφαιστότευχκτα ζῷα τὰ ἐν τοῖς ἑξῆς δηλωϑη- 
σόμενα, εἰ καὶ ἀντέλεγξ, φασιν, ᾿Αριστόνικος. Σημείωσαι δὲ ὅτι τὰ τοιαῦτα ὑποπτεύονται καὶ λα- 
λοῦνται οὕτω διὼ τὸ τῶν χαλκευομένων τεχνικώτατον, ὡς μικροῦ δοκεῖν τὰ εἴδωλα ἔμψυχα εἶναι, ὁποῖόν 
τι χαὶ περὶ “Ῥοδίων ἱστόρηται, οἷς ἔγεμέ ποτε τοιαύτης τέχνης ἡ νῆσος. καὶ τὰ ζώδια ἐδόχουν μι- 

20 ἔχροῦ καὶ κινηϑήσεσθαι ἄν. διὸ καὶ ἁλύσεσιν ἐξεδέσμουν αὐτὰ, ἵνα δῆϑεν μὴ κινηϑέντα φύγοιεν. 
ἡνίττοντο δὲ ἄρα οἱ νησιῶται διὰ τοῦ τοιούτου δεσμοῦ τὸ παρ᾽ ὀλίγον αὐτοχίνητον τῶν ἀγαλμάτων ἐκεί- 
vov, ὁποῖα τινὰ καὶ Δαίδαλος ποιεῖν μυϑεύεται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι καὶ ἐν τῷ, ἐείχοσι πάντας, πλεονά- 

Ge συνήϑως τῷ ποιητῇ τὸ πάντας. (Vers. 374.) Τὸ δὲ περὶ τοῖχον βιωτικόν ἐστιν, οἷα τῶν τοιού- 
των χειμηλίων τοίχοις παραβυομένων ὡς τὰ πολλά. (Vers. 575.) Μιέγαρον δὲ εὐσταϑὲς τὸ ἀλλαχοῦ 3o 
εὔπηκτον. Κύκλα δὲ κατὰ μεταπλασμὸν γένους οἱ τροχοὶ, ὅϑεν καὶ κυκλῆσαί που ἔφη τὸ ἐπὶ ἁμαξῶν 
ἀγαγεῖν. τοιούτου μεταπλασμοῦ σὺν ἄλλοις πολλοῖς καὶ ὃ ϑύμος καὶ τὸ ϑύμον, καὶ ὃ γάρος παρ᾽ 
Αἰσχύλῳ, φασὶ, καὶ τὸ γάρον. οὕτω δὲ χαὶ τὸ ὀρίγανον xaL ὃ ὀρίγανος, οἷον, δρίδοίουν ὃς δὴ 
σεμνύνει τὸ τάριχος ὁμοῦ μιχϑεὶς χοριάννῳ. τοῦτο δὲ xci ϑηλυχῶς, φασὶ, λέγεται, oiov , ἐξ "Apxa- 

δίος οὕτω δριμυτάτην ὁ ὁρίγανον. ( Vers. 376.) Σημείωσαν δὲ καὶ ὅτι τὸ αὐτομάτους μηχανὰς ῥηϑῆναι 
τὰς μηὴ δι᾿ ὕδατος καὶ τοῦ ἐχεῖϑεν πνευματικοῦ ἀπαρτιζομένας ἐξ Ὁμήρου ἐλήφϑη τοῖς μηχανοποιοῖς. 

οὕτω γὰρ αὐτόματος xoi τῷ “Ἡφαίστῳ γῦν ἡ τῆς τῶν ̓ τοιπόδων κιγήσεως μηχανή. οὕτω καὶ πύλαι που 
30 αὐτόματοι οὐρανοῦ μύχον. χαὶ ἔστι τοῦτο ἑτεροῖόν. Ἄτι πρὸς τὸ, αὐτόματος ἦλϑε Μενέλαος, ἢ ἤγουν 

αὐτόκλητος. ἔνϑα γράφουσιν οἱ παλαιοὶ ὅτι τὸ τοιοῦτον αὐτόματον οὐ πάντων ἣν ἐν συμποσίοις, ἀλλὰ 

μόνων τῶν, ὡς αὐτοὶ ἐχτίϑενται, οἰκείων καὶ γνησιωτάτων ἢ φύσει ἢ ϑέσει. εἰ δέ τις μὴ τοιοῦτος πα- 4o 
θεισέφρησε τῷ συμποσίῳ, διεβάλλετο , καϑὰ δηλοῖ Alei ἐν τῷ, ἄνϑρωπος εἶναι μοι δοκεῖς Κυρη- 
ναῖος. χαχεῖ γάρ τις ἂν ἐπὶ δεῖπνον ἕνα καλῇ. πάρεισιν ὀχτωχαίδεκ᾽ ἄλλοι, xoi δέχ᾽ ἅρματα, καὶ 

ξυνωρίδες ιε΄. τούτοις δὲ δεῖ σε τἀπιτήδει' ἐμβαλεῖν. ὡς ἦν χράτιστον μηδὲ καλέσαι μηδ᾽ ἕνα. καὶ 
τοῦτο μὲν οὕτω Ψεχτέον ὡς χυδαῖον. ἐχεῖνο δὲ τὸ πρῶτον χαὶ ἐπαινεῖται, καὶ παροιμίαν ποιεῖ τὴν, 
ἀκλητὶ κωμάζουσιν ἐς γίλους φίλοι, καὶ τὸ, ἀγαϑοὺς πρὸς ἀγαϑοὺς ἄνδρας ἑστιασόμενος ἧκον, μή 
τινὰ τῖμον εἰσενεγχὼν, εἰπεῖν κατ᾽ ᾿Αρχίλοχον, ἀλλὰ δηλονότι ἀσύμβολον δεῖπνον εὑρών. καὶ ἔστεν 
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ὃ τῖμος κατὰ TO ὠνὴ νος, χολὴ χόλος. ὁμοία δὲ παροιμία καὶ τὸ, κοινά τὰ τῶν pos 0 δὲ ἀγὼν 
πολυσήμαντος λέξις κατὰ τοὺς παλαιούς. ἀγὼν γάρ, φασιν, Loire κύκλος, μάχη, ἔρις. ἀγορὰ, 
συναγωγὴ . χαὶ ἐπίδειξις. (Vers, $77.) Θεὰ ἀρτύειν μὲν τὸ ἀπαρτίζειν λέγει, ANI δὲ δεσμοὺς τὸ 
ἐλαύνειν ἤτοι σφυροχοπεῖν τὰ εἰς δεσμὸν ἀγγείου χρήσιμα. φησὶ γὰρ ὡς οἱ ῥηϑέ ἕν τες τρίποδες τόσσον Áo 
μὲν ἔχον τέλος, οὔατα δ᾽ οὕπω Δαιδάλεα προσέχειτο, TG [3 Ἴρτυεν, ἤγουν ταῦτα δὴ κατήρτιξε; χόπτε 

δὲ δεσμούς. τί δέ ἐστι τὸ, τόσσον μὲν ἔχον τέλος, καὶ ὅτι τὸ τοιοῦτον σχῆμα τὸ παρ᾽ ολίγον δηλοῖ; 

ἵνα λέγῃ ὅτι τὸ μὲν ἄλλο πᾶν ἣν τοιόνδε, τόδε δέ τι οὐχ ἢν ἀλλ᾽ ἐνέλλειπεν, ῥηϑήσεται ἀκριβῶς ἐν 
τοῖς ἐφεξῆς. δῆλον δὲ ὡς οἱ ῥηϑέντες δεσμοὶ χρησιμεύειν ἔμελλον εἰς τὸ δι᾿ αὐτῶν καταπεῖραι τὰ ὠτα. 

( Vers. 382.) "Ev τούτοις δὲ ὅρα ὡς οὕτω παρὰ βραχὺ € ἔργου ἐλθὼν c ὅμως οὐκ ἀναμενεῖ τελέσαι τὸ ἐπί- 

1202Àoimov ἔργον Ἥφαιστος, ἀλλὰ σπουδαίως ἀνύσει τὸ τῆς εὐεργέτιδος Θέτιδος βούλημα, διδάσκοντος 

καὶ οὕτω τοῦ ποιητοῦ πρὸ ἔργου τιϑέναι “μάλιστα τοὺς εὐεργετήσαντας. eet 3578.) Σημείωσαι δὲ 

ὅτι τοῦ τέλους πολλὰ σημαίνοντος, τὸ πάντων ἐξάρχον a τὸ Td τέλος ἐστὶ, δι᾽ οὗ δηλοῦται τὸ πέρας. 
καὶ γίνεται ἢ ἀπὸ τοῦ τλῶ τὸ ὑπομένω τλὸς, ὑπὲρ οὗ ὑπομένει, τις πράττων, xai ood pes TOU & 
τέλος. ἵνα μὴ εὑρεϑῇ μονοσύλλαβον ὄνομα βραχυκατάληκτον, ἢ παρὰ τὸ τέλλω, ἐξ oU τὸ ἐπιτέλλω 
καὶ ἀνατέλλω, τὸ ὕστερον δηλαδὴ μετὰ πρᾶξιν ἀναλάμπον καὶ ἐχφαινόμενον. διὸ καὶ πάνυ καλῶς ἔχεν 
ῥηϑὲν τὸ, τέλος δ᾽ οὕπω τι πέφανται. ὅτι δὲ οὐδέποτε μονοσύλλαβον ὄνομα βραχυχαταλληχτεῖ, δηλοῖ 50 
καὶ ἡ Ἰλὼς πόλις, καὶ ἡ κρῶς, καὶ τὸ πᾶς, καὶ μῦς, καὶ δρῦς, καὶ σῦς, καὶ Ag, χαὶ ϑὼς, καὶ Τρὼς, 
πλὴν τοῦ τίς. διὸ ἀπὸ τοῦ DO ϑὸς ὃ πᾶντα τιϑεὶς καὶ ποιῶν, καὶ ἐνθέσει τοῦ ἐ ϑεὸς, καὶ ἀπὸ τοῦ 
δηϑέντος δὲ τλῶ τλὸς, xai προσϑήκει τοῦ ο ὕτλος : D δηλοῖ τλῆσιν καὶ χακοπαϑειαν. Τὸ δὲ οὔατα 

20 πρωτότυπόν ἐστι τοῦ ὦτα, ὡς καὶ τοῦ ὡς ὠτὸς τὸ ovog οὔατος , ov παραγωγὴ ἐκ τοῦ Go ἀΐω τὸ 
ἀκούω, ὅϑεν ὁ ἄος ὡς φάος; καὶ uera ἔσει c 0cg ὡς φύας, καὶ χράσει μὲν ὡς ὡς φῶς, ἐπενϑέσει δὲ Io- 

vuxij TOU V, οὐας. Τοῦ δὲ προσέχειτο ovx ἔστιν ἐνταῦϑα καιριωτέραν λέξιν εὑρεῖν, καϑότι οὐ συμφυῆ 
τὰ οὔατα τοῖς τρίποσιν ἀλλὰ πρόσϑετα. (Vers. 582.) Ὅτι Χάρις ὡς πὲρ τῷ Ὕπνῳ, οὕτω καὶ τῷ 

* “Ἡφαίστῳ συνοικεῖ λιπαροκρήδεμνος, καλή. τοῦτο δὲ διὰ τὸ ἐπίχαρι τῶν ἐκ πυρὸς δημιουργημάτων. 
διὸ καὶ τῇ χαριεστάτῃ ᾿Αφροδίτῃ τὸν τοιοῦτον “Πίφαιστον διὰ τὸ αὐτοῦ κλυτοτεχνιχὸν ἐπαφρόδιτον ἐν 
᾿Οδυσσείᾳ συνδυάζει ὁ μῦϑος, ὃς καὶ AyAatav ἢ Θάλειαν ὀνομάζει τὴν ἐνταῦϑα τῷ Ηφαίστῳ σύνοι- 
xov ταύτην Χάριν. ᾿Ιστέον δὲ Ort καλὴ πᾶσα χάρις διὰ τὸ παρεπόμενον ἡδὺ οὐ μόνον τῷ λαμβάνοντι, 
ἀλλά γε καὶ τῷ διδόντι. χαίρειν γάρ τις καὶ μέγα διδοὺς κατὰ τὸν 'Holoóov, ὡς πὲρ ἀφηρημένος xat 
τι "σμικρὸν παχνοῦται τὸ χῆρ. διὸ xoi ἐκ τοῦ χαίρειν παρῆχται ἡ χάρις. ( Vers. 585.) Ὅτι φιλικὴ 6o 

30 προσφώνησις τὸ, τίπτε ἱκάνεις ἡμέτερον δῶ αἰδοίη τε φίλῃ τε, πάρος ys μὲν οὔτι ϑαμίζεις" ἀλλ᾽ ἕπεο 
προτέρω, ἤγουν προσωτέρω, ἵνα τοι πὰρ ξείνια ϑείω. τούτων δὲ τῶν τριῶν στίχων τοὺς ἐξ ἀρχῆς δύο 
καὶ μετ᾽ ὀλίγα ἐρεῖ ἁπαραποιήτως ὃ μυϑικὸς “Ήφαιστος σὺν καὶ ἑτέροις δυσὶ στίχοις προγεγραμμένοις 
ἀλλαχοῦ. φιλικὸν δὲ καὶ τὸ ἐμφῦναι χειρὶ, 0 ἐστι δεξιώσασϑαι, περὶ οὗ ἀλλαχοῦ ἐδηλώϑη. εἰς ἔπαι- 
νον δὲ ϑρόνου χρήσιμον τὸ, καϑεῖσεν ἐπὶ ϑρόνου ἀργυροήλου, καλοῦ, δαιδαλέου, φαεινοῦ" ὑπὸ δὲ 
ϑρῆνυς ποσὶν ἦεν. "(Vers 592.) Τὸ δὲ ἐφεξῆς ἤγουν v0, “Ἥφαιστε πρόμολ ὧδε, Θέτις νύ τι1149 
σεῖο χατίζει, ὅτι παρῳδήϑη ποτὲ ὑπό τινος σοφοῦ καύσαντος οἰχεῖα πονήματα, δεδήλωται μὲν ἤδη οὐ 
πρὸ πολλῶν. ἐνταῦϑα δὲ πάλιν μνηστέον τῆς ἱστορίας ἐκείνης ἐπί τι πλέον διὰ τὸ ἐντελ égregov. ὁ σο- 

φὸς ἐκεῖνος, ἦν δὲ ὃ μέγας Πλάτων, εἰς ποιητικὴν φασιν ὁρμήσας χαὶ ἡρωίζων, κατέπρησεν ἃ ἐγ ρα- 
ψεν ὡς Ὁμήρου ἡ ἡττώμενα κατὰ πολύ. εἶτα ἐπιϑέμενος Koen. xol μέλλων ἀγωνιεῖσθαι, καὶ ἀκού- 

4o σας Σωχράτους xoi καϑάπαξ αἱρεϑεὶς ὑπὸ τῆς ἐκείνου Σὲ ειρῆνος, ὦ ἀπεδύσατο ἐπὶ φιλοσοφίαν, ἐφ᾽ 
ἡ χαὶ εὐδοκίμησε πάνυ. Κεῖται δὲ καὶ ἐνταῦϑα τὸ ὧδε ἀντὶ τοῦ οὕτως, ὡς ἔχεις δηλαδὴ ἄρτι, γέμων 

ἀσβόλης. ἱδρῶν, ἡμίγυμνος, ἵνα εἴπῃ ὕτε πρόμολε τάχιστα. (Vers. 594.) ὐεργεσίας δὲ ὁμολογία 
καϑ' ἽΠφαιστον ἐπὶ Θέτιδι τὸ, ἢ δή μοι δεινή ve καὶ cido ἡ ϑεὸς ἔνδον, 1j μ᾽ ἐσάωσεν, ὅτε με ἄλγος 
ἀφίκετο. παρῳδηϑήσεται δέ ποτε δεξιῶς καὶ εἰς ἄνδρα εὔεργε τήσαντα. λέγοι δ᾽ ἂν “Πφαιστος ἀλληγο- 
ρικῶς τὴν ϑαλαττίαν Θέτιν δεινὴν μὲν αὐτῷ ὡς πυρὶ διὰ τὸ xaT αὐτὴν δραστικὸν καὶ οἷον φοβερὸν, 

ὁ c 

σβεστικὸν γὰρ πυρὸς τὸ χκαϑ' ὕδωρ ὑ"γρὸν, αἰδοίην δὲ διὰ τὸ αὖϑις ποτὲ χρηστὸν τῷ πυρὶ ἐξ ὑγρότητος, 10 
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δι᾽ ἧς πολλαί τε ὕλαι πυρὶ τῷ κάτω χρήσιμοι φύονται. καὶ ὃ ἀέριος δὲ ἐξ ἀναϑυμιάσεων ὑφίσταται 

“Ἥφαιστος. ἄλλως δέ ys ὡς τὸ δεινὸν καὶ αἰδοῖον βιωτικῶς συνδυάζονται, χαϑὰ πολλαχοῦ ἐφάνη, ἔχει 

χαὶ ὃ μῦϑος ἐνταῦϑα ᾿σὐμβιβάσαι αὐτά. (Vers. 585.) Ἔστι δ᾽ ἐν τοῖς ῥηθεῖσι καὶ σύνηϑες γυναι- 

χεῖον ἐπίϑετον τὸ τανύπεπλ 08; οἷον, τίπτε Θέτι τανύπεπλε ἱκάνεις ; ἔνϑα xoi τὸ ἀλλαχοῦ ῥηθὲν ἐλλι- 

πῶς τόδ᾽ ἱκάνεις ἐντελῶς φράζεται" τίπτε ἱκάνεις ἡμέτερον δῶ. τοῦτο δὲ μετ ̓  ὀλίγα παρθαφράξων ἡμέ- 
τερον δόμον ἵκει φησί. ΟΥ̓ εῖ5. 389. ) Τὸ δὲ χαϑεῖσεν wg τροχαϊζόμενον κατὰ τὸ κατεῖχε καὶ συνῆγε 
χαὶ ὅσα τοιαῦτα φυλάσσει. τὸν περισπώμενον τόνον. Τὸ δὲ τοῖς ἐνδόξως ἐνϑρονιξομένοις ϑρῆνυν τοῖς 

ποσὶν ὑπεῖναι πλεισταχοῦ δηλοῦται. C Vers 394.) Ὅτι προοικονομῶν ὃ ποιητὴς τὸ πιϑανῶς τὸν 

“οΠφαιστον ἕτοιμον φανῆναν ὑπακοῦσαι τῇ Θέτιδι πλάτϑτει αὐτὸν ὁμολογοῦντα μεγάλην χάριν ἐκείνῃ, 

ἐν οἷς λέγει ὡς δεινή τε, καϑὰ ἐῤῥέϑη, αἰδοίη τε, ἥ μ᾽ ἐσάωσεν, ὅτε μ᾽ ἄλγος ἀφίκετο τῆλε πεσόντα, 10 

μητρὸς ἐμῆς ἰότητι κυνώπιδος, ἡ μ᾽ ἐθέλησε κρύψαι χωλὸν ἐόντα. τότ᾽ ἂρ ἢ τότ᾽ ἂν πάϑον ἄλγεα 
ϑυμῷ, εἰ μή μ᾽ Εὐρυνόμη τε Θέτις ϑ' ὑπεδέξατο κόλπῳ. ἣν Εὐρυνόμην καὶ ἐπαναλαμβάνων., ov μό-1203 

yov, ἵνα μὴ Νηρηὶς νομισϑείη καὶ αὐτὴ, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ μάλα προσφιλῶς ὡς εἰχὸς αὐτῇ ἔχειν, ἐπά- 
y&* Εἰρυνόμη, ϑυγάτηρ ἀψοῤῥόου ἢ βαϑυῤῥόου ᾿Ωχεανοῦ, ϑεραπεύων ἅμα καὶ τὴν Θέτιν παροῦ- 

So ἔσαν, οἷς αὐτὸν μανϑάνγει εὐγνωμονοῦντα μὴ παρούσῃ τῇ Εὐρυνόμῃ , ὧν τὴν εὐεργεσίαν μετ᾽ ὀλίγα 
γοργῶς χεφαλαιὼν φησίν" ἀλλὰ Θέτις τε καὶ Εὐρυνόμη ἔσαν, αἵ μ' ἐσάωσαν. Παιδεύει δ᾽ ἐν τούτοις 

ὃ ποιητὴς δεῖν ἀεὶ μεμνῆσϑαι χαρίτων. ὧν χάριν καὶ ὃ μυϑιχὸς “Ἥφαιστος καὶ αἰδοίην χαὶ δεινὴν 

τὴν εὐεργετήσασαν αὐτὸν Θέτιν καλεῖ, ἔτι δὲ καὶ φίλην" καὶ ζωάγρια δέ φησι χρεὼν εἶναι ἀποδιδόναι 
αὐτῇ, 0 ἐστι χαριστήρια ὑπὲρ τοῦ εἰς τὸ ζῆν ἀγερϑῆναι, 0 ἐστι συναχϑῆναι, ἀπὸ τοῦ ὀλιγηπελέειν. 

ἄρ φησὶ γάρ" τῷ μὲ μάλα χρὴ πάντα Θέτι χαλλιπλο"χάμῳ ζωάγρια τίνειν. αἰνίττεται δὲ καὶ νῦν ὃ μῦ- 20 
Joc, χαϑὰ χαὶ ἀλλαχοῦ ἐδηλώϑη, τὰ χατὰ TO διακονικὸν πῦρ, εἰς ὃ περ Ó Ἥφαιστος μεταλαμβᾶνε- 

ται, οὗ πατὴρ μὲν τρόπον τινὰ ὃ κατὰ Δία ϑερμὸς αἰϑὴρ, μήτηρ δὲ ἡ εἰς ἀέρα λαμβανομένη “Ηρα, 
ὅϑεν ἔοιχε τὴν ἀρχὴν εἰς ἡμᾶς τὸ πῦρ τῆλε πεσεῖν, ὡς ἐνταῦϑα κεῖται, ἢ καταπεσεῖν κατὰ τὸν ἐν 
τῇ o ῥαψῳδίᾳ μῦϑον, ἢ ἁπλῶς ἐλϑεῖν καὶ φανῆναι, εἴτε διὰ κεραυνοῦ διόϑεν βεβλημένου καὶ κατα- 

50 σχήψαντος, εἴτε διὰ τινων πυρεχβόλων ὀργάνων, οἷς ἀὴρ μεσολαβῶν ἐχπυροῦται τῷ "σφοδρῷ τῆς 

προστρίψεως, εἶτε διὰ λίϑων χρυστάλλων ἢ καὶ ὑέλων μηχανῆς φαινούσης χαὶ αὐτῆς ἄφαντον vU 

κατὰ τὴν τραγῳδίαν. ὅπως γὰρ Gv τις μεταλάβῃ τὸν Ἥφαιστον, "Hoag εὑρεϑήσεται παῖς, ὃς n 

λὸς λέγεται καὶ σκάζων zal κεκμηκὼς, διότι μὴ ἔχων ὕλην οὐ δύναται εἶναι ἀκάματον πῦρ. διὸ καὶ 

σχῆπτρον ἐνταῦϑα παχὺ ὃ ποιητὴς πρὸς ὑπέρεισιν αὐτῷ δίδωσιν. ὃ δὲ τοιοῦτος “Πίφαιστος καὶ ὑπε- | 

χρύβη ἂν κατὰ τὸν ποιητιχὸν λόγον οἷα χωλὸς ἐὼν, ἢ καὶ τέλεον παραπώλετο μὴ oo eg, εἰ μὴ Θέτις So. 
60 αὐτὸν καὶ Εὐρυπνόμη καϑυπεδέξαντο κόλπῳ, τουτέστιν εἰ μὴ ἡ κατὰ τόπον κάτω περὶ γῆν ϑέσις καὶ 

ἡ εὑρεῖα διανομὴ καὶ πλατεῖα καὶ κοινὴ τῶν ἀνϑρώπων χρῆσις αὐτὸν περιεσώσαντο. οὐ γὰρ ἂν καϑά- 
σταξ ἐσώζετο τοιοῦτος χωλὸς “ΠΙφαιστος, εἰ μὴ ζώπυρον ἐπενοήϑη ὡς οἷά τι καϑ' Ὅμηρον σπέρμα 
πυρὸς καὶ ϑέσις ἐπιμελὴς, δι᾿ ἧς κατὰ τὸ πάλιν καὶ πάλιν ζωούμενος ἐξαρκεῖ, χωλεύων μὲν ἄλλως καὶ 
ἀμφιγυήεις ὧν χαὶ χυλλοποδίων καὶ ὀλιγηπελέων καὶ ὀλίγον ἔχων ϑυμὸν κατὰ τὴν ποίησιν, ὅτε μὴ 

1150r2 τῆς ὕλης ἐνδαψιλεύοιτο, ὀρϑούμενος δὲ αὐϑις καὶ παχεῖ τινὶ σκήπτρῳ τὸ ὑπὸσκάζον ὑπερειδόμε- 
νος ὑπὸ τῆς ἀλληγορηϑείσης Εὐρυνόμης καὶ Θέτιδος, τουτέστιν ὑπὸ τῆς τοπικῆς ϑέσεως καὶ τῆς 
εὐρείας ἐπινοιῆς. xoi ἄλλως δὲ, Θέτις καὶ Εὐρυνόμη νοηϑείη ἂν ἡ ἐκ γῆς ξηρὰ καὶ ὑγρὰ ἀναϑυ- 
μίασις. xoi γὰρ καὶ αὐτὴ ϑέσιν ἔχει τινὰ καὶ ἄνω ϑέει xo εἰς εὐρὺ τοῦ ἀέρος διανέμεται. διὸ καὶ ϑυ- 
γάτηρ ἡ Εὐρυνόμη ᾿Ωχεανοῦ διὰ τὸ ὑγρὸν τῶν ἀτμίδων, ἐξ ὧν οὐδέποτε ἂν émis "τοιοῦτος γινό- 4o 
μένος Ἥφαιστος, ἀλλ εἰσαεὶ ἔσται περισωζόμενος. καὶ τοιαύτη μὲν ἡ ἀλληγορία. ὁ δὲ uv Doc ὃ καταῤ- 
ῥίψας ἀλλαχοῦ ἡνδρωμένον τὸν Ἥφαιστον ἐνταῦϑα τρόπῳ βιωτικῷ ποιεῖ τὴν λεχὼ Ἥραν βαρυνομένην, 

εἰ χωλὸν βρέφος τέχοι, ταὶ αὐτὴν μὲν ἐχτιϑεῖσαν τὸ τεχϑὲν ὡς τῆλέ που πεσεῖν χαὶ μὴ ῥᾳδίως βλέπε-" 
σθαι, Θέτιν δὲ zoi Εὐρυνύμην ὑποδὲ ἑξαμένας. διὸ τὴν μὲν μητέρα κυνώπιδα ὃ τοῦ piov ̓ Ηφαιστος 120, 

λέγει τὸ ἦϑος αὐτῆς φράξων, 0 πανταχοῦ φαίνεται, τὰς δὲ ὑποδεξαμένας φιλεῖ. τὴν δὲ Θέτιν καὶ 
ἀμείψεται νῦν ὑπαχούσας. οὐ προσίσταται δὲ πάντως τῇ ἀλληγορίᾳ τὸ, εἴτε ὑγρὸν εἴτε ὑγρόβιον τῆς 
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Θέτιδος χαὶ τῆς Εὐρυ" γόμης τῆς τοῦ ᾿Ωχεανοῦ ὕδατος ϑυγατρός. ον γὰρ λόγον "Hoa ὁ ϑέρμος. χαΐτο 
ὑγρὸς ἀὴρ γεννᾷ “Ἥφαιστον ἀλληγορικῶς, οὕτω περισώξουσιν αὑτὸν xai αὐταί. αἱ γὰρ. ὡς ἐῤῥένη ἀνα- 

ϑυμιάσεις, δι᾿ ὧν τὰ νέφη γίνονται, ὕλη χεραυνοῖς χαὶ τοῖς τοιούτοις γίνεται, ÓL ὧν ἄνωϑεν Hga- 

στος χατασκήπτϑι. Mer 407. ) To δὲ, πάντα ζωάγρια; ἢ περιττὸν ἔχει συνήϑως τὸ πᾶντα, 

ἢ χρέους ἐστὶν ἐπίτασις, ἵνα λέγῃ ὡς πάντα τὰ παρόντα δαίδαλα ἔργα 1) πάντα τὼ ἐμὰ εἰς ζωάγρια τῇ 
Θέτειδι ἐποφείλεται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ὃ μῦϑος ὁ τὸν χαλκέα ᾿“ἤφαιστον τῆλε ῥίψας περὶ ᾿Ωχκεανὸν ἔχτοπον 
δόξοι ἂν τρυφῆς τι καὶ αὐτὸς παρεισενεγκεῖν εἰς τὴν ἐπιτριβεῖσαν Σύβαριν. πρῶτοι γαρ, φασι, Συβα- 
ρίται καὶ τὰς ψοφούσας τέχνας ἐξώρισαν τῆς πόλεως, οἷον, χαλχέων, τεκτόνων; χαὶ τῶν ὁμοίων, 
ὕπως αὑτοῖς εἶεν ὕπνοι πανταχόϑεν ἀϑόρυβοι, παρ᾽ οἷς οὐδ᾽ ἀλεκτρυόνα ἐξὴν ἐν τῇ πόλει ἐκερέφεσϑαι. 
( Vers. 400.) Ὅτι εἰνάετες ἐχάλκευεν ὁ ο μυϑικχὸς ' Ἥφαιστος δαίδαλα πολλὰ παρὰ ταῖς ῥηϑείσαις, τῇ 
Εὐρυνόμῃ xal τῇ Oériw καὶ ποῖα ἐχεῖνα, εὐϑὺς ἐρεῖ ὁ ποιητὴς y ἐϑέλων καὶ διὰ τούτων πολυμαϑῆ 
ποιῆσαι τὸν ἀχούοντα. φησὶ yap" πόρπάς τε, γναμπτάς Ó' ἑλίχας, κάλυκάς τε καὶ ὅρμους, ivi 
τούτῳ ἔπει χειμηλιωσώμενος πάνυ γοργὼρ τὰ πολλὰ δαίδαλλα. Εἰσὶ δὲ πόρπαι μὲν περόναι γυναικῶν 20 

χλαίναις, ἀπὸ τοῦ πείρω, ἐξ οὗ καὶ περόναι. lyoumtei δὲ ἕλικες ἐνώτια ἢ ψέλλια παρὰ τὸ εἰς κύχλον 

ἑλίσσεσϑαι. Κάλυχες δὲ δακτύλιοι ῥόδων, φασὶ, κάλυξιν ἐμφερεῖς. οἱ δὲ χρυσᾶς εἶπον σύριγγας» 
ὡς οἷον σωληνίσχους , αἷς πλόκαμοι περιέχονται xaT τὸ, πλοχμοὶ, οἱ χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ ἐσφήκωντο. 
Ὅρμοι δὲ χόσμος περιτραχήλιος παρὰ τὸ ἕρμα, φασὶ, τὸ ἀσφάλισμα, καϑ' ὁμοιότητα τοῦ κατὰ 
λιμένα C ὅρμου, ἐξ οὗ ὁρμίσαι τὸ ἐν ἀσφαλεῖ χαταστῆσαι τὴν ναῦν. ἐκ δὲ τοῦ τοιούτου ὅρμου καὶ ὑφόρ- 
puoy παρὰ τοῖς παλαιοῖς, xocueQuov τι χρυσοῦν. ᾿Ιστέον δὲ ὕτε κατὰ τὸν μῦϑον παῖς μὲν ἔτι ὧν 

20. ὁ Ἥφαιστος τοιαῦτα μικρὰ ποιεῖ τορεύματα, τελειωϑεὶς δὲ ἔμψυχα δημιουργεῖ, ὡς προσεχῶς ἐδηλώϑη, 
ἀναπληρῶν τῇ καλλιτεχνίῳ τὸ σύμπτωμα τῶν ποδῶν. τῇ δὲ ῥηθϑείσῃ ἐργασίᾳ καὶ τόπον πλάττων, ἐν 

ᾧ μυϑικῶς εἰργάζετο “Πφαιστος, ( Vers. 402.) φησίν" ἐν σπῆς γλαφυρῷ, περὶ δὲ ó00g ᾿χεανοῖο 
ἀφρῷ μορμύρων ῥέεν ἄσπετος, οὐ βυϑίζων τὸ σπέος, ἀλλὰ περίῤῥυτον τεραστίως αὐτὸ ποιῶν, οἷα καί 

τυ νησίδιον ἔκτοπον. ἐνταῦϑα δὲ ἐπίτηδες 0 ποιητὴς συνεχτραχύνει τὴν φράσιν τῷ ᾿Ωχεανίῳ ῥεύματι, 
διὸ καὶ τῷ ᾧ στοιχείῳ ἐπλεόνασεν. ὅτε μέντοι λειότητα ἐνδεί"κνυταί τινα κινήσεως, τῷ X χρῆται στοι- o 
χείῳ, ὡς xci ἐν τῷ, μέγαν δ᾽ ἐλέλιξεν Ὄλυμπον. ( Vers. 403. ) Ev δὲ τῷ μορμύρων ἀφρῷ ov νοητέον 
τὸν ἀφρὸν μορμύρειν, αὐτοῦ γὰρ τὸ ζέειν ἐστὶν, ἀλλ᾽ ὅτι μορμύρει μὲν ὕδωρ, à ἐπισυμβαίνει δὲ αὐτῷ 
μορμύροντε ἀφρὸς, 0 δὴ καὶ iv τῷ χαχλάξειν χαὶ παφλάξειν γίνεται. ὥστε μορμύρει σὺν ἀφρῷ. τρα- 
χύτερον. δὲ εἰναι τοῦ μύρειν xai μύρεσϑαι τὸ μορμύρειν δεδήλωται, ὧν τοῦ μορμύρειν μὲν παράγωγον 

ὅο. ὁ μορμύρος ἰχϑὺς, ἴσως δὲ καὶ ἡ Μορμὼ, ἀφ᾽ ἧς καὶ μορμολύχειον τὸ δίκην Διορμοῦς καὶ Avxov δυ- 

νάμενον ἐκϑροεῖν, καὶ τὸ, μορμὼ τοῦ ϑράσους παρὰ τῷ χωμικῷ, παιχϑὲν πρὸς τὸ, ἰὼ τοῦ ϑράσους, 
' coU δὲ μύρειν ἢ μύρεσϑαι ἡ μύραινα καὶ 0 ἁλιμυρήεις ποταμὸς, κατὰ δέ τινας καὶ τὸ μυρί᾽ ᾿ἀχαιοῖς 

ἄλγε᾽ ἔϑηκεν. Ὅτι δὲ ἀφροῦ παῖς ἡ ̓ ἀφροδίτη, ὃ μῦϑος ληρεῖ, ᾿ΠΙ δὲ ἱστορία ἀφύων παραδιδοῦσα 
διάφορα εἴδη τὴν κωβίτην, τὰς ἐγχρασιχόλους, τὴν τοῦ γόνου τῶν μαινίδων, τὴν τῆς μεμβράδος, 
τὴν ἐχκεστρέων, τὴν τριγλίτιν, χρείττω λέγει τῶν ἄλλων ἰχϑυδίων τούτων τὴν ἀφρίτιν ; γιγνομένην 
ἐξ ἀφροῦ θαλάσσῃ, ἐπιπολάξοντος ἃ ὅτε πολλοὶ ὄμβροι χαταῤῥαγῶσι. δεῖται δέ, φασι, μιδροῦ πυρὸς 
ἐν τοῖς τηγᾶνοις. ἅμα γὰρ ἥπται καὶ σίζει. καϑὰ τοὔλαιον εὐϑύς. ὅϑεν παροιμίᾳ τὸ, εἶδε * nuo ἀφύη, άο 

ἐοικυῖα τῷ, πυραύστου μόρος. γίνεται δὲ ἀφύη παρὰ τὴν φυὴν, ἐξ ἧς πρόσωπον μὲν εὐφυὲς χαὶ μηροὲ 
εὐφυεῖς ἐπὶ ἐπαίνῳ, ἀφύη δὲ ovy οὕτως. αὐτὴ γὰρ φαύλως ἐ ἔχει gie. καὶ ἔστι κατὰ τοὺς παλαιοὺς 

io. δυσφυὴς, ταὐτὸν δὲ φάναι ἰδιωτικώτερον, κακοφυὴς, ἀτυχὲς καὶ αὐτὴ οὖσα ἰχϑύδιον, χαὶ μᾶλλον 

057 nep. ἡ παρὰ τῷ 4 ϑηναίῳ ἀϑερίνα, ( Vers. 404.). Ὅρα δὲ ὡς οὐκ ἐνδιέτριψεν ὃ ποιητὴς τῷ περὶ 
᾿Ωχεανοῦ λόγῳ, ἀλλὰ. δι᾽ ὀλίγων φράσας αὐτὸν ἐφύλαξε τῷ πράγματι μυστικῶς τὴν σεμνότητα, 
( Vers. 406. ) 'Ev τούτοις δὲ βιωτικῶς “Πφαιστος δηλῶν τί ἐστιν ἡ κυρίως φυλακὴ τοῦ ἀναγκαίως 
κρυπτομένου ixérov, φησίν" οὐδέ τις ἄλλος ἤδεεν οὔτε ϑεῶν οὔτε ϑνητῶν ἀνϑρώπων, ἀλλὰ ἡ δεῖνα 

καὶ ἡ δεῖνα, αἵ μ᾽ ἐσάωσαν, ὡς καὶ προκίρηξαιο νῦν δὲ καὶ καλλιπλόχαμον τὴν v ΪΝηρηίδα Θέτιν εἰπὸν- 

τος αὐτοῦ, ἔστιν εἰπεῖν ὡς ἀλληγορικῶς χαὶ τοῖτο νοεῖται διὰ τὸ ὑγρότητι τρίχας τημελεῖσϑαι. ὅϑεν 

10 

) 
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bud κουροτρύφοι λέγονται ποταμοί. (Vers. 408. ) Ὅτι φιλοξενιχὸν τὸ, ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν οἱ παράϑες 

ξεινήια καλὰ, ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼ τόδε ποιήσω. Ὅτι τὴν τοῦ ἐργάξεσϑαι σχολὴν οὕτω περὶ τοῦ χαλκέως 

“Ἡφαίστου φράξει ὃ. ποιητη ς᾽" ἢ, τουτέστιν au τὰ ῥηθέντα πρὸς Χάριν τὴν γυναῖκα, χαὶ ἀπ᾿ azuo- 

5o ϑέτοιο πέλωρ αἴητον ἀνέστη χωλεύων, ὑπὸ δὲ "κνῆμαι ῥώοντο ἀραιαί. φύσας μέν δ᾽ ἀπάνευϑε τίϑει 

πυρὸς, ὃ ὕπλά τε πάντα Àagvaze εἰς a υρέην συνελέξατο, τοῖς ἐπογεῖτο, σπόγγῳ δ᾽ ἀμφὶ πρόσωπα zai 

ἄμφω χεῖρ᾽ ἀπομόργνυ, αὐχένα τε στιβαρὸν καὶ στήϑεα λαχνήεντα, δῦ δὲ χιτῶνα, ἕλε δὲ σχῆπτρον 

παχὺ, í 5 δὲ ϑύραζε χωλεύων. Καὶ ὕρα ὡς οὐ φείδεται χωλὸν σαφῶς ὑπογράφων τὸν “Ἥζαιστον, ὡς 

δηλοῖ τὸ, ἡϑέλησε κρύψαι χωλὸν ἐόντα, &x γενετῆς δηλαδὴ καϑ' Ὅμηρον, οὐ μὴν κατά τινας ἐκ τῆς 

οὐρανόϑεν ῥίψεως, ἔτι δὲ, ὡς δηλοῦται καὶ ἐν τῷ, ἀνέστη χωλεύων, xci, βὴ δὲ ϑύραζε χωλεύων, οἷς 

σύμφωνον ene Ov | μετὰ τὸ χωλεύων διὰ σαφήνειαν χαὶ τὸ. ὑπὸ δὲ χνῆμαι ῥώοντο, ἀραιαὶ, καὶ μετ᾽ 

ὀλίγα τὸ, αὐτὰρ ὃ ἔῤῥων πλησίον Θέτιδος ice. Τὸ δὲ ἔῤῥων xci πλέον τι τοῦ χωλεύων δηλοῖ. 

( Vers. 410.) Σημείωσαι δὲ καὶ ὡς ἔννοιαν κἀνταῦϑα ταπεινὴν λέξεων ὄγκῳ ἐξήγειρεν. ᾿Δχμόϑετον δὲ 

τόπος, ἔνϑα ὃ ὄχμων τίϑεται, ὡς δηλοῖ xal τὸ, ϑῆχεν ἐπ᾿ ἀκμοϑέτῳ μέγαν ἄχμονα, ἔνϑα ἐτυμολο- 

γεῖται ἡ λέξις τοῦ ἀκμοϑέτου, 0 περ ἐκ τοῦ ἀχμονοθέτου συγχέκοπται, ὅπου ἐνθυμητέον καὶ ὡς ὃ τοῦ 
Κρόνου πατὴρ ᾿ἄχμων ἐκαλεῖτο ἀπὸ τῆς τοῦ οὐρανοῦ, φασὶν, ἀχαμάτου φύσεως, αἰνιττομένων τῶν 

60 ϑεολόγων τὸ ἄχιιητον αὐτοῦ τῆς περιφορᾶς. ἄχμων δέ, φασι, καὶ ὁ D*zcavog, ἐπεὶ xai οἱ ποταμοὶ 

ἀχάματοι. Τὸ δὲ πέλωρ οὐδέτερον ἐνταῦϑα ὃν κατὰ τὸ ὕδωρ ἔχει καὶ ἀρσενιχὸν ὡς τὸ, πέλωρ ἀϑεμί- 

στια εἰδὼς, 0 περ ἢ πρωτύτυπόν ἐστι τοῦ πελώριος, 2) ἀπὸ τοῦ πελώριος ἀποχέχοπται.  Aüjrov δέ, 

φασι, τὸ μέγα, παρὰ τὴν a στέρησιν καὶ τὸ ἔξω τὸ étui, ἀφ᾽ ὧν ἄητον, ὁποῖον ἄλλο οὐκ ἔστι, χαὶ 

πλεονασμῷ., αἴητον, ἢ παρὰ τὴν ciav τὴν γῆν, ἵνα δηλοῖ τὸ βαρὺ χαὶ μέγα xci δυσκίνητον, ὥς σπου 

χαὶ τὸ re MR ἐπὶ μεγέϑους Aeufevousvov ἀπὸ τῆς γῆς παράγουσί τινες. ἄλλοι δὲ αἴητον τὸ ἐοιχὸς 

1151αἰετῷ κατὰ τὴν ἐν τῷ κινεῖσθαι χωλείαν. καὶ γὰρ καὶ ἀετὸς, ὡς καὶ τὰ λοι πὰ τῶν ὁμοίων, διὰ τὸ 
γαμψώνυχον χωλεύει πεζεύοντα. διὸ καὶ εἰπὼν αἴητον εὐθὺς ἐπάγει χωλεύων. ποιητικὴ δὲ λέξις τὸ αἴη- 
τον καὶ λογογράφοις οὐκ εὔχρηστος. (Vers. 411.) Κνῆμκαι δὲ ἀραιαὶ αἱ ἀσϑενεῖς καὶ βεβλαμμέναι. 
ὡς γὰρ γῆρας γηραιὸς πλεονασμῷ τοῦ (, οὕτως ἀρὰ ἀραιός. ἡ δὲ ἱστορία οἷδε καί τινας νήσους ἐπονο- 
μαζομένας ἀραιάς, Τὸ δὲ δώοντο ἀντὶ τοῦ ἐῤῥωμένως ἐχινοῦντο, ἵνα λέγῃ κατά τι ἀντίϑετον ὡς αἱ μὲν 

χγῆμαι ἀσϑενεῖς, ἡ δὲ κίνησις αὐτῶν δωμαλέα. οὕτω δὲ κατωτέρω xai οἱ τοῦ “Ἡφαίστου ἀμφίπολοι 
ὁώονται. ( Vers. 4 12.) Tag δὲ φύσας τὰ παλαιὰ τῶν ἀντιγράφων δι᾿ ἑνὸς 6 γράφουσιν εὐλόγως. ἀπὸ 

τοῦ φῦ γὰρ μόνου διγραμμάτου ἐπιῤῥήματος ὀνοματοπεποιημένου ἡ λέξις παρῆχται. διὸ οὐκ ἀνάγχη 
διπλασιάσεσϑαι τὸ G. ἐχτείνει δὲ τὴν ἄρχουσαν δὶς ἐνταῦϑα κείμενον. ἰστέον δὲ ὡς ἡ χαλκχευτικὴ 
φῦσα τραπεῖσα μεταιφροριχῶς τὴν ἀλαζονείαν αὐτῇ ὁμωνυμεῖσϑαι πεποίηκε διὰ τὴν ἀνεμώλιον κενοῤ- 
ῥημοσύνην τῶν ἀλαζόνων, ὧν οἱ λόγοι φυσήμασι διὰ τὸ ἄνουν ἐοίχασι. διὸ Δημάδει, φασὶ, τῷ 

το ῥήτορι παῖς ἐξ αὐλητρίδος γενόμενος “]ημέας, καὶ φουαττό μενος ἐπὶ βήματος, ἐκ τοιαύτης ἐσκώρϑη 
λέξεως. ἐπεστόμισε γὰρ αὐτὸν “Ὑπερίδης εἰπών" οὐ σιωπήσῃ μεῖζον τῆς μητρὸς ἔχων τὸ φύσημα; χαὶ 
ἔσχισται τὸ σχῶμμα διχῇ, δηλοῦν ὅτι vs ὄγεννῆς ἐστιν ἐξ αὐλητρίδος φὺς 55 καὶ ὅτι μεγάλα φυσᾷ. ἐχ 
δὲ τῆς φύσης χαὶ ὃ φώσων. ἐπεὶ φυσώμενος πλησιστίῳ ἀνέμῳ ἐνεργεῖ" ἔτι δὲ xoi ἡ παρὰ τῷ κωμιχῷ 
φύσχη. ἐξ αὐτῆς δὲ καί τις ὀψοφάγος λοπαδοφυσητὴς ἐσχώφϑη. φύσης δὲ παρώνυμον. καὶ οἱ φύσαλοι 
τὰ χήτη. (Vers. 413.) Ὅπλα δὲ τὰ χαλκευτιχὰ εἰπὼν ἐργαλεῖα οὐ πάνυ σαφῶς ἐν τῷ, ὕφρ᾽ ἄν ἐγὼ 

φύσας ἀποϑείομαι ὅπλα τε πάντα, εἰτα πάλιν εἰπὼν, ὕπλα τε πάντα ἐς λάρνακα συνελέξατο, ἐπάγει 

εὐθὺς ἑρμηνεύων, οἷς ἑπον dro, ἵνα μή τις ἄλλο τι νοήσῃ αὐτά. δῆλον γὰρ ὡς τὰ τοῦ “Ἡφαίστου 
ὅπλα χαλκευτικὰ εἶεν ἂν, ὥς πὲρ ναυτιχὰ τὰ τῶν νηῶν. (Vers. 414.) “άρνακα δὲ λέγει τὴν παρὰ 
τοῖς νεωτέροις κιβωτὸν, περὶ ἧς καὶ ἀλλαχοῦ χεῖταί τι, ὡς περ χαὶ περὶ τοῦ ἀπομόργτυ. οὗ τὸ πρωτό- 
τυπον ὀμόργω, χαϑὰ χαὶ τοῦ ἐζεύγνυτο C ύγω, ἄχρηστον καὶ αὐτό. Πρόσωπα δὲ xci νῦν πληϑυντι- 

κῶς, ὡς καί τινι τῶν ἡρώων ἀλλαχοῦ. δ 415.) Avzéva δὲ στιβαρὸν πλάττει τῷ ᾿Ηφαίστῳ, 
20 ἐπειδὴ χατὰ τοὺς λεγομένους νάνους παχεῖς τὰ ἄνω οἱ πεπηρωμένοι. διὸ καὶ ποχὺ αὐτῷ σχῆπτρον Ἀδίδω- 

σιν, ἵνα στέγῃ τὸ ἄνωϑεν βάρος ἀραιαῖς χνήμαις ἐπιχείμενον. εἰχὸς δὲ καὶ λαχνήεντα, ὅ ἐστι λάσια, 
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στήϑη εἶναι τῷ χατὰ τὴν ἀλληγορίαν ϑερμῷ ᾿Ηφαίστῳ. (Vers. 416.) Χιτῶνα δὲ νῦν φανερῶς ἔφη 

τὸν προσεχῶς ἐπικεχυμένον τῷ σώματι. — ( Vers. 417. ) Ὅτι xoi ἀμφιπόλους τερατώδεις τῷ μυϑικῷ 
“Ἡφαίστῳ διδοὺς ἀναγκαίως ὑπουργούσας Toig χατ᾿ αὐτὸν ἔργοις φησίν" ὑπὸ δ᾽ ἀμφίπολοι ῥώοντο 

ἄνακτι, ὃ ἐστιν ἐῤῥωμένως ὡς ἐῤῥέϑη ἐπονοῦντο ὑπὸ τῷ ̓ Πιφαίστῳ, χρύσειαι , “ξωῇσιν γεήνισιν &0t- 
κυῖαι, O ἐστιν οὐ ζῶσαι κοινότερον ἄντικρυς , αλλὰ ϑειότερον ζωαῖς νεάνισιν ὅμοιαι" ἢ καὶ ἄλλως 
φράσαι, οὐ νεάνιδες ἄντικρυς, ἀλλὰ ἐοικυῖαι τοιαύταις, ϑεῖαι μέντοι οὖσαι. καὶ ἔστιν ἐξηλαγμένη 
ἡ ὁμοιότης, ὡς μὴ μόνον τὰ ϑνητὰ ϑείοις εἰκάξεσϑαι ἐν τῷ, ἀϑανάταις δὲ ϑεαῖς εἰς ὦπα ἐῴκει, ἀλλ 

ἰδοὺ καὶ ἀνάπαλιν. λέγει δὲ καὶ ὅτι ταῖς τοιαύταις ἀμφιπόλοις ἐν μὲν νόος ἐστὶ μετὰ φρεσὶν, ἐν δὲ 

καὶ αὐδὴ καὶ σϑένος, ἀϑανάτων δὲ ϑεῶν ἄπο ἔργα ἴσασιν, ἤγουν ϑεία τις ἐνῆν αὐταῖς τέχνη. καὶ μυ- 
10 ϑικῶς μὲν αἱ τοιαῦται ἀμφίπολοι ἀγάλματα εἶναι δοκοῦσιν ἔμψυχα ἐκ τιμίας ὕλης πυρὶ χωνευϑέντα 

καὶ εἰς ἀνθρωπίνας ἐμψύχους εἰχόνας χεϑέντα., ὥστε κατὰ τὸν μῦϑον καὶ τὰς ϑεραπαινίδας αὐτὸς 
ἐδημιούργησεν ἑαυτῷ “Τφαιστος, οἷα ἔμψυχα, ὡς "προεῤῥέϑη, χαλκεύειν εἰδὼς, ὃ καὶ τῇ καϑ' ' Ησίο- 30 
δον Πανδώρᾳ συμβαλόμενός τὶ πρὸς γένεσιν. καὶ ταῦτα δὲ λέγει προοικονομῶν τεχνικῶς τὴν δηλωϑη- 
σομένην ἔμψυχον τοῦ ᾿Ηφαίστου χλυτοτεχνίαν. 5 μέντοι ἀλληγορία ὑπουργοὺς “Ἡφαίστου χρυσᾶς 
τοιαύτας 'γεάνιδας δηλοῖ τες κατὰ τὸ πῦρ ἐνεργείας καὶ τὴν αὐτοῦ φύσιν, χρυσοειδῆ τε οὐσαν καὶ τὰς 
xaT αὐτὸ τέχνας ἐμφρόνως ὥς περ ἀνύουσαν. διὸ προϊὼν καὶ τὰς φύσας οἷον ἐψύχωσεν, & γε τρέψας 
αὐτὰς εἰς πῦρ ἐκέλευσεν ὡς νοούσας ἐργάζεσθαι. καὶ αὐταὶ φυσῶσι παντοίαν πνοὴν ἐξανιεῖσαι. ὡς 

ὁ Ἥφαιστος ἐθέλοι, ἐξ ὧν δῆλον ὡς ἔμψυχα καὶ τὰ ἐργαλεῖα ὃ μῦϑος τῷ ᾿Ηφαίστῳ πλάττει, καὶ 
οὐκ αὐτοκίνητα μόνον, ἀλλὰ καὶ φρονοῦντα. εἰ δὲ αὐτὰ τοιαῦτα φαίνεται, ὁποῖα ἐλπιστέον ἔσεσϑαι 

20 τὰ ἡφαιστότευκτα ζῷα, ἢ πάντως ζῶντα ζῷα; διὸ καὶ τὰ ἐπὶ τῆς τοῦ ᾿Αχιλλέως ἀσπίδος ζῷα, ὡς καὶ 
Φρθπρὸ βραχέων ἐῤῥέϑη, αὐτοκίνητα πρός τινων ὑπενοήϑησαν. Τὸ δὲ, ἀμφίπολοι ῥώοντο ἄνακτι, ποιη- 

TuxGg παραφράζων φησίν" ὕπαιϑα ἄνακτος ἐποίπνυον, ἤγουν ἐπονοῦντο ἔμπροσϑεν τοῦ ᾿Ηφαίστου. 
ταὐτὸν γὰρ τὸ ῥώεσϑαι καὶ τὸ πονεῖσθαι, ἤγουν τὸ ἐῤῥωμένως καὶ μετὰ πόνου τι ποιεῖν. Περὶ δὲ 
τοῦ ὕπαιϑα προείρηται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐκ τῶν ᾿Ὁμηρικῶν χρυσέων ᾿γεανίδων τῶν τοῦ “Ἡφαίστου ὁρ- 4o 
μηϑεὶς ὃ κωμικὸς AA; τοὺς ἐχ πυρὸς σπινϑῆρας χύνας “Ἡφαίστου ἔφη ἐν τῷ, καίεταί Hot τὸ πῦρ 

ἤδη, τουτέστιν ἐξάπτεται" πυχνοὶ δ᾽ ἄττουσιν ᾿Ηφαίστου χύνες" καὶ ὅτι φύσας μὲν καὶ χρυσέας γεάνι- 

δας ἐτόλμησε ψυχῶσαι ὃ ποιητὴς, ῥδαιστῆρα δὲ καὶ πυράγραν , τὰ "Ἡφαίστου ὅπλα, ὧν μνεία ἐν τοῖς 

ἑξῆς ἔ ἔσται, ἀφίησιν ἄψυχα εἶναι, καϑὰ χαὶ τὸν ἄκμονα, ἵνα μὴ ἀφέληται ᾿Ηφαίστου τὴν χαλχευτι- 

χήν. ἐχρῆν γὰρ αὐτῷ μονάζοντι τὰ εἰς τὸ χαλκεύειν τὰ μὲν ἄλλα τεραστίως ὑπουργεῖν ὡς ἔμψυχα χαὶ 
So αὐτόϑεν κινητὰ, πυράγραν δὲ xoi σφύραν χαὶ ἄκμονα χρηστὰ εἰναι χερσὶν "Ἡφαίστου εἰς ἔργον. 

C Vers. 429. ) Ὅτι δυστυχοῦς γυναικὸς λόγος τὸ, 7) ἄρα δή τις, ὅσαι εἰσὶ τοιαίδε, τοσσάδ᾽ ἐνὶ φρεσὶν 

σιν ἀνέσχετο κήδεα λυγρὰ, ὅσσ᾽ ἐμοὶ ἐκ πασέων ϑεὸς ἄλγε᾽ EO xcv; εἴληπται δὲ ἐκ τῶν τῆς Θέτιδος. 

γυνὴ δέ τις μετὰ γάμον οὐχ ἐθελούσιον δυστυχοῦντα τὸν ἄνδρα ἐν γήρᾳ ἔχουσα ἐρεῖ ἂν ὁμοίως ἐκ τῶν 5o 
τῆς αὐτῆς Νηρηίδος, ὅτι ἔτλην ἀνέρος εὐνὴν, πολλὰ uaX ovx ἐϑέλουσα" ὁ μὲν δὴ γήραϊ λυγρῷ κεῖ- 
ταῦ ἐνὶ μεγάροισι ἀρημένος, ἄλλα δέ μοι νῦν. λυπεῖ δὲ τὴν ταῦτα εἰποῦσαν Θέτιν καὶ τὸ ἐξ ἀλλάων 
ἁλιάων ἤτοι ΓΝηρηίδων ἀνδρὶ δαμασϑῆναι ὑπὸ Διὸς καὶ τὸ μὴ δύνασϑαι τῷ υἱῷ ζῶντι χραισμῆσαι καὶ 
ὅλως τὰ κατὰ τὸν Apa. ταῦτα γὰρ ἐδήλου τὸ, ἄλλα δέ μοι νῦν, σύντομον τοῦτο σχῆμα γοργῶς τε 
λεχϑὲν χαὶ ἐλλιπῶς, οἷα τῆς λύπης ἐγκοπτούσης τὸ ἀρτιολογεῖν τὰ ἐπὶ τῷ υἱῷ, περὶ οὗ ἐπάγει εὐλϑὺς θο 

ἀσυνδέτως οὕτως" υἱὸν ἐπεί μοι δῶκε γενέσϑαι τὲ τραφέμεν τε ἔξοχον ἡρώων" ὁ δ᾽ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος 

4o xoi ἑξῆς, ὡς προεϑρήνησε μονῳδήσασα πρὸ τοῦ τὸν ᾿Αχιλλέα ἰδεῖν. ταὐτολογεῖ γὰρ καὶ «ἐνταῦϑα 

ὁ ποιητὴς ἐν τύποις πολλοῖς ὡς αὐτῷ σύνηϑες. ( Vers, 432.) Ὅρα δὲ ὡς παρεση"μειώσατο μόνην 75»115? 
θέτιν à ἐκ τῶν ΙΝηρηίδων ἀνδρὶ ξευχϑῆναι, οἷα τοῦ μύϑου μὴ τολμήσαντος καὶ ἐπ᾽ ἄλλης τοῦτο πλάσαι, 

καὶ ὅτι τὸ ἀλλάων ἁλιάων σὺν τῇ παρισώσει ἔχει τι χαὶ παρηχήσεως, χαὶ ὅτι βαρύνει τὴν Θέτιν τὸ 

χατὰ Πηλέα γῆρας, ὅϑεν ἔοιχε λαβὼν ὃ κωμικὸς παῖξαι εἰς τὴν Θέτιν τὸ φυγεῖν αὐτὴν τὸ λέχος τοῦ 

Πηλέως, ἐπεὶ οὐκ ἦν ἡδὺς ἐν τοῖς στρώμασι τὴν νύχτα παννυχίζειν. (Ν᾽ εγ8. 434.) Lig δὲ τὸ πολλὰ 

1207μάλ οὐκ ἐθέλουσα φασὶν οἱ νεώτεροι τῶν ποιητῶν καὶ μεταβάλλεσθαι διὰ τοῦτο αὐτὴν διαφόροις 10 
ΟΟΜΜΕΝΤ. 1N ἵττλρ, Tow. IV. L 
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μορφαῖς ἐχκλίνουσαν τὴν εὐνὴν, ὡς καὶ εἰς σηπίαν μεταπεσεῖν τότε, ὅϑεν καὶ σηπιὰς ἀκτὴ περί που 

τὼ κατὰ τὸν 'ἄϑων, ἔνϑα ὁ τοῦ Ξέρξου στόλος ἔπαϑέ τι κακόν. ( Vers, 429. ) ̓ἐνταῦϑα δὲ ὅρα καὶ 
ὡς ἡ Θέτις προοιμιαχῇ ἐννοίᾳ χρῆται οὐ σινήϑως πάντῃ ἐν ἐρωτήσει ἐμψύχῳ, εἴτ᾽ οὖν ἐνδιαϑέτῳ χατὰ 

ἦϑος ἐκ λύπης βαρὺ, ἀρχομένη οὕτω" “Ἥφαιστε, ἢ ἄρα δὴ τις, ὅσαι ϑεαί εἰσιν ἐν Ὀλύμπῳ, "T 

ἀνέσχετο κήδεα; xci ἑξῆς ὡς ἀνεγράφη. (Vers. 430.) Ἔνϑα ὅρα τὸ ἀνέσχετο αἰτιατιχῇ συνταχϑὲν, 

20 xoi ὡς ταϊτόν ἐστιν εἰπεῖν Ἄχήδεα καὶ ἄλγεα. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι χεῖταί που καὶ ἕτερον σχῆμα λόγου TOLOU- 

rov, ἔνϑα βαρυνόμενος ὃ Ποσειδῶν ἐπὶ τῇ ἐγέρσει τοῦ “Ἑλληνικοῦ τείχους κατάρχέται ὁμοίως τοῦ 

λόγου, εἰπών" Ζεῦ πάτερ. ἢ ῥά τις ἔστι βροτῶν, ὃς ἀξίους ἡμᾶς λόγου xoi; τούτῳ δέ πως ὅμοιον 

χαὶ τὸ τοῦ “Ἕκτορος “πρὸς τὸν ἀδελφὸν Πάριν" ἢ δὴ τοιοῦτος ὧν τὴν ᾿ἔλένην ἥρπασας ἐξ ἀνδρῶν 

τοιῶνδε; ἐν δὲ τῷ, ἢ ἄρα, χατὰ τὸ παρέλκον ἁπλῶς χεῖται ὃ ἄρα σύνδεσμος οἷα τοῦ D συνδέσμου 

μόνου ἀρχέσαντος εἰς ἐρώτησιν. οἱ μέντοι μεϑ' Ὅμηρον ὥχνησαν ἂν μὴ περισπάσαι χἀνταῦϑα τὸ ἄρα 
διὰ τὸ μὴ συλλογιστικῶς χεῖσϑαι κατὰ ἀπόφασιν, ἀλλ ἐκ παραλλήλου ἐρωτιματικῶς. ( Vers. 437.) 
Τὸ δὲ ἀναδραμεῖν ἔρνεϊ icov τὸν ᾿Δχιλλέα καὶ τραφῆναι φυτὸν ὡς γουνῷ ἀλωῆς, ὡς xal προγέγραπται, 

διὰ λέξεων γενικῶν τοῦ ἔρνους, χαὶ τοῦ φυτοῦ ἀγωνιῶσαν δηλοῖ τὴν Θέτιν xai διὰ τοῦτο γοργῶς τε πα- 

ραβάλλουσαν χαὶ περὶ τὰς αὐτὰς στρεφομένην ἐννοίας. τις 444.) Ὅτι συντομώτατα ὃ ποιητηὴς ἀνα- 

Tic αιοῦται νῦν τὰ dE & ἀρχῆς τῆς ᾿]λιάδος χαὶ ἕως ἐνταῦϑα ἐν τρισχαίδεχα é ἔπεσι, “παραγαγὼν τὴν Θέ- 

3o rw oU ἤτω διηγουμένην περὲ τοῦ υἱοῦ τῷ Ἡφαίστῳ ἐξ ἀσυνδέτου ἀρχῆς" χούρην; ἣν ἄρα οἱ γέρας ἔξε- 

λον υἷες ᾿Αχαιῶν, τὴν ἂψ ἐκ χειρῶν ἕλετο κρείων " Ayau£uvov* ἤτοι ὁ τῆς ἀχεὼν, ἤγουν ὃ μὲν δὴ ὑπὲρ 
τῆς κόρης ἀχϑόμενος, φρένας ἔφϑιεν. αὐτὰρ “4Ιχαιοὺς Τρῶες ἐπὶ πρύμνῃσιν ἐείλεον, οὐδὲ ϑύραζε 
εἴων ἐξιέναι. τὸν δὲ λίσσοντο γέροντες ᾿Αργείων, χαὶ πολλὰ περιχλυτὰ δῶρ᾽ ovónatov , ἔνϑ᾽ αὐτὸς μὲν 
ἔπειτ᾽ ἠἡνήνατο λοιγὸν ἀμῦναι. αὐτὰρ ὃ Πάτροκλον περὶ μὲν τὰ αἱ τεύχεα ἕσσεν, ὃ ἐστιν ἐνέδυσε, 
πέμπε δέ μιν πόλεμόνδε, πολὺν δ᾽ ἅμα λαὸν ὅπασσε. πᾶν δ᾽ ἤμαρ μάρναντο περὶ Σ χαιῇσι πύλῃσι, xci 

γύ xtv αὐτῆμαρ πόλιν ἔπραϑον, εἰ μὴ ᾿Απόλλων πολλὰ χαχὰ ῥέξαντα ῆενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν ἔχταν᾽ 

ἐνὶ προμάχοισι xci “Εχτορι κῦδος ἔδωκεν. εἶτα ( Vers. 457.) ἐπάγει τῇ τοιαύτῃ διηγήσει ῥητοριχῶς 
τὴν ἀξίωσιν, εἰποῦσα" τούνεκα νῦν τὰ σὰ γούναϑ᾽ ἱκάνομαι, ovx ἐθέλῃσθα vit de ὠκυμόρῳ, ἤγουν 
υἱῷ ἐμῷ βραχυβίῳ, δόμεν ἀσπίδα χαὶ τρυφάλειαν χαὶ καλὰς χνημῖδας ἐπισφυρίοις ὡς καὶ ἄλλοϑι 
ἐῤῥέϑη ἀραρυίας, xoi ϑώρηχα. ὃ ) γὰρ ἣν οἱ, τουτέστιν, ὃς γὰρ ϑώραξ αὐτῷ ἢν, ἀπώλεσε πιστὸς ἑταῖ- 

ρος Τρωσὶ δαμείς. ὃ δὲ κεῖται ἐπὶ γϑονὲ ϑυμὸν ἀχεύων. (Vers. 460.) Ὅρα δὲ ὡς πολὺν ἔπαινον 
4o κατατείνει τοῦ Πατρόκλου ἡ Θέτις πόλϑῳ τοῦ υἱοῦ φιλοῦντος ἐκεῖνον. ἅμα δὲ καὶ τὸν Ἡφαιστον εἰς 

οἶχτον προχαλεῖται ὡς τοιούτου ἀνδρὸς πεσόντος ὑπὲρ ᾿4χαιῶν, οἷς Ἥφαιστος ἐπιχουρεῖ, ἵνα οὕτω 
ταχὺ τὰ ὅπλα ποιηϑῇ" οὗ χάριν καὶ ἐπὶ χϑονὶ κεῖσθαι τὸν ᾿Α'χιλλέα φησὶ καὶ ϑυμὸν ἀχεύειν, ὡς 
οὐχέτι ἁπλῶς πεισόμενον, αλλ ἀναστησόμενον, & τὰ ὅπλα λήψεται. ἐρεϑιστικὸν δὲ ὁμοίως καὶ 5 τῶν 
Τρώων μνήμη καὶ ἢ περὶ Σκχαιαῖς πύλαις μάχη, ὡς τοῦ ᾿Αχιλλέως καὶ πλέον τι ποιήσοντος, εἰ ὕπλα 

σχοίη. Ὅρα δὲ καὶ ὕτι δεινῶς ῥαδιουρ) εἴ ἐν οἷς εἶπεν ἡ Θέτις. οὐ γὰρ εἶπε ῥητῶς ἀπειϑῆσαι τὸν υἱὸν 

τοῖς “Ελλησιν ἱκετεύσασιν. ἵνα μὴ ὃ φιλέλλην ἩἬφαιστος δυσχερανεῖ, καὶ τοὺς ἀπὸ τῶν λιτῶν δὲο ἄχρι 
τῆς ἐξόδου “Πατρόκλ Ov χινδύνους τῶν ᾿δλλήνων σιγήσασα σχηματίζει τὸν λόγον δεξιῶς, ὅτι αὐτὸς μὲν 

ἠνήνατο, ἔπεμπε δὲ τὸν Πάτροπλον, ὡς εἴ περ συναπτῷ χρόνῳ ἄμφω ἐγένοντο TO τε ἀπανήνασϑαι τὸν 

᾿Αχιλλέα, καὶ τὸ ἐχπεμφϑῆναι τὸν Πάτροκλον, 0 πὲρ ov γέγονε. καὶ γὰρ τὰς λιτὰς παριδὼν ὃ Ayi- 
λεὺς δι αὐτὸ ἄτῃ συνεσχέϑη, καὶ στερηϑεὶς τοῦ Πατρόκλου μεταμέλεται ἀχϑόμενος οὕτω πάνυ, καὶ 
τὸν Πάτροχλον δὲ ὀψέ ποτε εἰς μάχην ἐξέπεμψεν. ἔτι δὲ καὶ τοῦ ᾿Απόλλωνος ἐπίτηδες ἡ Θέτις μέμνηται, 

50 οἷα τὸν Πάτροκλον ἀριστεύοντα *xrtlVGVIOQ ὑπὸ τῷ “Ἔχτορι, ὡς ἂν καὶ οὕτως ἐρεϑίσασα τὸν Hge- 

στον XOT ἐχείνου πρόϑυμον εἰς ὁπλοποιίαν ποιήσῃ, ὃ καὶ ἀνύει. διὸ καὶ ἐψεύσατο ἐν τῷ αὐτῆμαρ ἂν 
ἐπόρϑησε Πάτροκλος Ἴλιον, εἰ μὴ ᾿“πόλλων αὐτὸν ἔκτεινεν. xoi σημείωσαι τὰς τοιαύτας μεϑόδους, 
ὡς τοῦ συνετοῦ προσώπου οἰχονομοῦντος ἀμεϑόδως ἐν χαιρῷ ἃ λέγει, ἀναλόγως πρὸς. τὰ ὑποκείμενα. 
Ὅρα δὲ καὶ τὰ ovx ἐ ἐπιτηδευτὰ πάρισα, xoi οὐδὲ ἔξω καιροῦ, τὰ πᾶν "uco, xol αὐτῆμαρ, καὶ τὸ 
Σκαιῇσι πύλησι; χαὶ τὸ, πολλὰ περικλυτὰ χαὶ ἕτερα, οἷς φιλοῦσιν ὡραΐζεσϑαι τὰ διηγήματα. ὕπεστι 
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δέ τι χάλλους xol τῷ, πᾶν δ᾽ ἦμαρ μάρναντο, εἰ καὶ ἄλλως τραχυφωνεῖται. (Vers. 453.) Τὸ δὲ ἐκ 
χειρῶν ἑλέσϑαι τὸν βασιλέα τὸ τοῦ ᾿Αχιλλέως γέρας ψευδὲς μὲν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ παρεσημάνϑη, ἀπειλὴ 
δὲ «qv βασιλικὴ ϑυμῷ λαληϑεῖσα, εἰ καὶ μὴ ἐπέθη πρὸς ἔργον Ow αὐτοῦ ἐχείνου τοῦ βασιλέως. 
(Vers. 446.) Τὸ δὲ, φρένας ἔφϑιεν ᾿ἀχιλλεὺς, καὶ ἄλλοϑι μὲν ἐδηλώϑη πάϑος εἶναι τῷ ̓Αἰχιλλεῖ, ἐφ᾽ 
οἷς ἀργὸς ἐκάϑητο, ἔστι δὲ ὅμοιον τῷ, φϑινύϑεσχε φίλον κῆρ. πρωτότυπον δὲ τοῦ φϑίνω τὸ φϑίω, 
ὡς καὶ τοῦ τένω τὸ τίω. ἐκ τούτου δὲ καὶ φϑῖσϑαι τὸ φϑαρῆναι κατὰ κρᾶσιν, εἰ καὶ ἄλλως διφορεῖ- 
ται παρά τισιν ἐν διφϑόγ γῳ γραφόμενον, ὡς ἐν ἄλλοις “εἴρηται. ( Vers. 447. ) Τὸ δὲ ἐείλεον πλεονα- 60 

σμὸν ἔχει τοῦ κατ᾽ ἀρχὴν & πρὸς ὁμοιότητα τοῦ ἐείσατο χαὶ τῶν τοιούτων. ἑρμηνεία δὲ αὐτοῦ αὐ- 

τίχα ἑξῆς τὸ, οὐδὲ ϑύραξε εἴων ἐξιέναι. δῆλον γὰρ ὡς εἰλεῖται, ὃ ἐστι συγχλείεται, ὃ μὴ ἐώμενος 

10 ϑύραζε ἐξελϑεῖν, ϑύραζε δὲ καὶ ἐνταῦϑα τὸ ἁπλῶς ἔξω τοῦ ναυστάϑμου. Τὺ δὲ, δῶρ᾽ ὀνόμαζον, 
ἢ ἀντὶ τοῦ εἰς πλάτος ἐξετίϑουν, πολλὰ γὰρ ἦσαν καὶ περικλυτὰ, ἢ ἀντὶ τοῦ ὀνόμαινον, ὡς ἐν ταῖς 
λιταῖς κεῖται, ἵνα ἢ ἐνταῦϑα οὕτω ἀδιάφορον τὸ ὀνομάζειν καὶ τὸ ὀνομαίνειν. (Vers. 450.) Τὸ δὲ 

120ϑαναίνεσθαι ἀλλοῖον μὲν ἐκεῖ ἐν τῷ ἀασάμην, οὐδ᾽ αὐτὸς ἀναίνομαι, ἀλλοῖον δὲ ἐνταῦϑα ἐν τῷ; *a»-1153 

τὸς μὲν ἠναίνετο. ἐκεῖνο μὲν γὰρ ἀπόφασιν λόγου δηλοῖ, τοῦτο δὲ δώρων ἀποπροσποίησιν καὶ ἐξουδέ- 
γωσιν. U δὲ τοῦ ἡναίνετο, αὔξησις ὁμοία τῇ τοῦ ἠνώχλει καὶ τῶν ὁμοίων. ( Vers. 452. ) Τὸ δὲ ix&vo- 

μαι ταὐτὸν ἐστι τῷ ἱκετεύω. ἀσπίδα δέ, φασι; xai τὰ ἑξῆς αἰτήσασα 5 Oérig ξίφος οὐκ αἰτεῖ. οὐδ᾽ 
ἀπωλεσε γὰρ ἴσως ξίφος ὃ υἱὸς. ἀλλ ὡς ng ἡ μελίω, οὕτω καὶ ἡ σπάϑη κατὰ τὸ σιωπώμεγον περι- 

σέσωσταυ αὐτῷ, οἷα μηδ᾽ αὐτὴ τῷ Πατρόκλῳ οὖσα εὐμεταχείριστος. (Vers. 463.) Ὅτι ϑάῤῥους 

παρακέλευσις τὸ, ϑάρσει; μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῆσι μελόντων. ὃ δὲ εἰς χάριν ἕτοιμος εἴποι ἂν 

20 παρῳδήσας ἐξ Ὁμήρου τὸ, αἴϑε σὲ ϑανάτοιο δυσηχέος ὧδε δυναίμην νόσφιν ἀποχρύψαι, ὅτε μόρος 

Χαϊγὸς ἱκάνει, ὡς τόδε τι ποιήσω. Ἥφαιστος δὲ ταῦτα πρὸς τὴν Θέτιν φησὶ περὶ ᾿ἀχιλλέως , μονο- 10 

γουχὶ λέγων ἀστείως ὅτι εἴϑε, ὡς σὺ ἐμέ ποτὲ ἔκρυψας ἀπὸ τῆς ἽἭΗρας, o οὕτω δυναίμην καὶ ἐγὼ χρύψαι 
ϑανάτου τὸν σὸν υἱόν" ἐπεὶ δὲ τοῦτο οὐ δύναμαι, ὅπλα σχευάσω αὐτῷ φυλαχτήρια χάριν σὴν, ἃ καὶ 
χαλὰ λέγει, καὶ οἷα τις CUTE ἀνϑρώπων πολέων ϑαυμάσαι τέ φησιν, Üg xsv ἴδηται, ὃ ὃ πέρ ἐστι περί- 

φρασις τοῦ, ϑαῦμα ἰδέσϑαι, ὃ εἶπε πρὸ μικροῦ. καλλίων δὲ ὅπλων ἔπαινος τὸ, ὅπλα καλὰ, οἷα 

οὔπω τις ὦμοισι φόρησεν ἀνήρ. *( Vers. 468.) Ὅτι τὰς φύσας πρὸ ὀλίγων ἀπάνευϑε τοῦ πυρὸς 20 

“Ἥφαιστος: ϑεὶς, νῦν δὲ ἤδη τοῦ ἔργου ἁπτόμενος, ἐς πῦρ αὐτὰς τρέπει. φησὶ γάρ᾽ βὴ δ᾽ ἐπὶ φύσας, 
τὰς δ᾽ ἐς πῦρ ἔτρεψε, κέλευσέ τὲ ἐργάξεσϑαι, ὡς οἷα τινὰς φρονίμους, καϑὰ προεῤῥέϑη. διὸ καὶ ἐπά- 

ya φῦσαι δ᾽ ἐν χοάνοισιν ἐείκοσι πᾶσι ἐφύσων, παντοίην δὔπρηστον αὐτμην ἐξανιεῖσαι. εἶτα di ρμη- 

$o νεύων τὸ παντοίην ( Vers. 471. ) φησίν" ἄλλοτε μὲν σπεύδοντι “παρέμμεναι, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε ὅππως 

“Ἡφαιστύς v ἐϑέλοι καὶ ἔργον ἄνοιτο. ᾿Ιστέον δὲ ὡς ἡ ποιητιχὴ αὕτη διασχευὴ ἀγαϑῶν ἐργαλείων ἀρε- 

Ἀγὴν ὑπαινίττεται , οἷς οὐκ ἀμβλύνεται ἡ τοῦ τεχνίτου εἰς ἔργον ὀξύτης, ὡς οἷα συνεπιλαμβανομένοις So 

TOU ἔργου, ἅ περ, χατὰ τὸν ποιητὴν εἰπεῖν, ὀφέλλει ἀνδρὸς ἐρωήν. ἡ δὲ τοιαύτη ἔννοια καὶ τὰς 

νῆας τῶν Φαιάχων ὡς οἷα καὶ αὐτονόας τινὰς κατὰ τὴν παρ᾽ ̓ “Ησιόδῳ Νηρηίδα ἐψύχωσε xai ἐνόωσεν, 

ὡς ἡ Οδύσσεια δηλοῖ. ( Vers. 470. Js Ἰστέον δὲ ὕτι τὰ μέρη τῶν φυσῶν τὰ τοῖς χοάνοις ἐνιέμενα ἄχρο- 

φύσια ἐλέγοντο καὶ ἀχροστόμια, οἷς ἡ ισώσῳι οἱ χαλκεῖς. “φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ τὸ γένος. τοῦ χοάνιος 

ἄδηλον. εἰναι. δηλοῖ δὲ ἡ λέξις τὰ φυσώμε Ἄγαᾳ ἀγγεῖα, ἐν οἷς αἱ ὕλαι τήχονται, & παρ᾽ ἡμῖν ἔστι πή- 4o 

λινα. ἀπὸ δὲ τούτου καὶ παρὰ τῷ κωμικῷ τὸ χοανεύειν, ῥηϑὲν οὐ σεμνῶς ἐφ᾽ οὗ ἐκεῖνος ἤϑελε. γίνεται 

δὲ ἀπὸ τοῦ χέω. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι χύανοι μὲν τρισυλλάβως οἱ παρ᾽ Ὁμήρῳ χαλκευτικοί" χόννοι δὲ δισυλ- 

40 λάβως ἐν δυσὶν ἀμεταβόλοις «Αἰολικῶς ποτήριόν, φασι; παρὰ Τορτυνίοις, χάλχϑον, ϑηρικλείῳ. ἐοικός. 

120θὠώνομάσϑη δὲ ἡ ϑηρίχλειος ἢ) τὸ ϑηρίχλειον, διγενῶς γὰρ ἐλέγετο, ἐπεὶ ϑηρίων μορφαὶ αὐτῷ ἐνετυ- 

ποῦντο, ἢ) διότι ϑῆρας χλονεῖ, σπένδουσι γὰρ κατ᾽ αὐτῶν χύλιξι τοιαύταις. ᾿Δραρὸς δὲ ἀρέσχεται χα- 

λεῖσθϑαι ϑηρίκλειον παρὰ τὸν σκευαστηὶν κεραμέα Θηρικλῆν τὸν Κορίνϑιον. y γράφει οὖν οὕτως" ὦ γαῖα 
κεραμῖτι, σὲ Θηρικλῆς ποτ᾽ ἔτευξε, χοίλης λαγόνος εὐρύνας βάϑος" ἢ mov κατε (dug τὴν γυναικείαν 

φύσιν ὡς οὐχὶ μικροῖς ἥδεται ποτηρίοις. ἐγκάϑηται γάρ, φασι, περὶ τὰς λαγόνας 7, κύλιξ αὕτη ἱκα- 
vg βαϑυνομένη, ὦτώ τε ἔχει βραχέα. ἔστιν οὖν τῷ τοιούτῳ λόγῳ, xaDa ' Πρακλῆς ' Hoax2siov, οὕτω 
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Θηρικλῆς Θηρίκλειον. Τὸ δὲ ἐείχοσι διὰ πιϑανότητα κεῖται τοῦ τοιαύτας ὕλας zo τοσαύτας ταχὺ τα- 

κῆναι, εἰς ὕπλων ἡρωιχῶν κατασκχενὴν ᾿Αχιλλεῖ τῷ μεγάλῳ ἁρμοττόντων. ( Vers. 471. ) Εὔπρηστος δὲ 

50 arp, 5 εὐφύσητος. πρήϑω "γὰρ τὸ φυσῶ, ὡς T0, ἐν δ᾽ ἄνεμος πρῆσε μέσον ἱστίον. Τοῦ δὲ ἐξανιεῖ- 

σαν οὐχ ἔστιν ἐνταῦϑα καιριωτέραν λέξιν εὑρεῖν. Τοῦ δὲ ἄνοιτο ἐνεστὼς ἄνω, ἐξ οὗ τὸ ἀνύω. χρῆσις 
δ᾽ ἐχείνου καὶ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ; οἷον,. τὰ δὲ πολλὰ κατάνεται, xal, ἦνον 000v. (Vers. άη4.) Ὅτι ὃ "Hga- 

στος yoÀAxày ἐν πυρὶ βάλλεν ἀτειρέα, 0 ἐστε σχληρὸν, κασσίτερόν τε καὶ χρυσὸν τιμῆντα καὶ ἄργυρον. 
αὐτὰρ ἔπειτα ϑῆχεν ἐπ᾿ ἀκμοϑέτῳ, ἢ ἐν ἀχμοϑέτῳ μέγαν ἄκμονα" γέντο δὲ ἤγουν εἵλετο χειρὶ ῥαι- 
στῆρα χρατερὴν, ἢ κρατερόν" ἑτέρῃφι δὲ γέντο πυράγρην᾽ ποίει δὲ πρώτιστα σάκος μέγα τε στιβα- 
ρόν τε, πάντοσε δαιδάλλων" περὶ δ᾽ ἄντυγα βάλλε φαεινὴν, τρίπλακα, μαρμαρέην, ἐκ δ᾽ ἀργύρεον 
τελαμῶνα" πέντε δ᾽ ἂρ αὐτοῦ ἔσαν σάκεος πτύχες᾽" αὐτὰρ ἐν αὐτῷ, ἢ ἐπ᾽ αὐτῷ, ποίει δαίδαλα πολλὰ 
ἐπιστημόνως. τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ, ἰδυίῃσι παραπίδεσιν, 0 ἐστιν ἐπιστημονικαῖς. Καὶ ὅρα τὸ ἐποίευν 
ταὐτὸν ὃν τῷ τιϑέναι καὶ τῷ τεύχειν. διὸ καὶ ταῖς τοιαύταις ἐγχορεύει λέξεσιν ἐν τῇ ὁπλοποιίᾳ, πεντά- 
xig μὲν εἰπὼν τὸ τοῦ ποιεῖν ῥῆμα, ποίει πρώτιστα σάκος, καὶ, ποίει: δαίδαλα πολλὰ, καὶ, ἐν δὲ 
δύω ποίησε πόλεις, καὶ, ἐν δ᾽ ἀγέλην ποίησε, καὶ, ἐν δὲ νομὸν ποίησε“ τετράκις δὲ τὰ ἐκ τοῦ τιϑέ- 

θογαι, ἐν δὲ τίϑει νειὸν, ἐν δὲ τίϑει τέμενος, ἐν "δὲ τίϑει ἀλωὴν, ἐν δὲ τίϑει ᾿Ωχεανόν᾽" πεντάκις δὲ 
τὸ τεῦξεν, ἐν μὲν γαῖαν τεῦξεν, καὶ, ἐπειδὴ τεῦξε σάκος, καὶ, τεῦξεν ἄρα ϑώρηκα, καὶ, τεῦξε δέ οἱ 
xopvÜa«, καὶ, τεῦξε δέ οἱ χνημῖδας. Καὶ σημείωσαν τὴν ἐπιμονὴν καὶ τὴν ἐπίχυσιν τῶν ἐν τοῖς ῥηθεῖσι 
τοαὐτοδυνάμων λέξεων. ὅτι δὲ ἠδύνατο καὶ ἄλλως φράζειν, δείξει ἐν τοῖς τοῦ χοροῦ, ἔνϑα ἐξὸν ὃν 
εἰπεῖν, ἐν δὲ χορὸν ποίησεν, ὃ δὲ ovy οὕτως εἶπεν, ἀλλάξας δὲ ἔφη ἐν δὲ χορὸν ποίχιλλε, Σημείωσαι 
δὲ καὶ ὅτι τοσαῦτα ποιήσας “Ἡφαιστος δαίδαλα οὐδαμοῦ ναυτιλίας ἴνδαλμα ϑέμενος ἔτευξεν. ἔοικε 

1 SD: , M , , , , 
1154γὰρ καὶ ὃ ποιητὴς δυσπέμφελον, zac καὶ "Ἡσίοδος, xgivav αὐτήν. διόπερ οὐδὲ iv πλάσμασι 

μεμνῆσϑαι ϑέλει αὐτῆς. ἐν δὲ τοῖς ῥηθεῖσι λέγει καὶ τίνα τὰ δαίδαλα. iv μὲν γὰρ γαῖαν, φησὶν; 
ἔτευξε xal τὰ ἑξῆς ὡς ῥηϑήσεται. ᾿Εν οἷς σημείωσαι ὡς μὴ ἔχων ἐν Ἰλιάδι καίριον τόπον τὴν ἐχφραστι- 
κὴν ἐνδείξασϑαι τέχνην, εἰχότως τὴν ἀσπιδοποιίαν ἄρτι ἐπλάσατο, ποιήσων τεχνικῶς δι᾽ αὐτῆς ὃ ϑέλει, 

ἐν στενῷ μέντοι, εἰ χαὶ ἄλλως πλατύτερον ἑτέρων ἐκφράσεων, ἃς φϑάσας ὀλιγοστίχους παρενέσπειρεν. 
εἰπεῖν δὲ χαὶ ἄλλως, ἐξέφρασε μὲν καὶ ἑτέρωϑιε οὐκ ὀλίγα, καὶ πολλαχοῦ τῆς ᾿Ιλιάδος ἔκφρασις δια- 
γελᾷ, ἐν στενῷ δὲ ὅμως" ἐνταῦϑα δὲ λειμὼν ἐκφραστιχὸς ἐξηνϑησεν, ἐνδεικνυμένου τοῦ ποιητοῦ τὴν 

κατ᾽ αὐτὸν ἐκφραστικὴν δύναμιν, ἧς χάριν χαὶ τὸ πλάσμα τῆς ὁπλοποιίας ἐμηχανήσατο. ᾿Ϊστέον δὲ 
χαὶ Ort ἐν μὲν τῇ Ὀδυσσείᾳ διὰ τὸ μὴ ἐναγώνιον ἐχεῖ τὴν ὑπόϑεσιν εἶναι πλείους xoi διόλου γαυχεῖαι 

χεῖνται ἐκφράσεις, εἰ καὶ μὴ οὕτω πλατεῖαι" ἢ δὲ ἘΘΕΘΕΚ ΟΣ εἰ καὶ φύσει φαιδρά ἐστι διὰ τὸ ἐν ἐκ- 

φράσει ὡραῖον, ἀλλὰ οὐ πᾶσα τοιαύτη ἐστὶν, ἔχει δέ τι xai δυσπρόσωπον. καὶ τῷ τῆς ᾿ἰλιάδος, ueya- 
10 λείῳ συνυψούμενον, *év οἷς πολέμους καὶ αὐτὴ περιηγεῖται xol λόχους καὶ φόνους χαὶ τοιαῦτα τινά" 

τὰ δὲ ἄλλα πολλὴν ἔχει φαιδρότητα χαὶ λαμπρᾶς μετέχει τῆς ἱλαρότητος, οὐκ ἀφιεῖσα κατανεανιεύε- 

σϑαι τῆς Ὁμηρικῆς ὁπλοποιίας τὴν ᾿ Ἡσιόδου φιλότιμον ἀσπίδα, ὡς ὃ ἐντυγχάνων εἴσεται. δοχεῖ μὲν 
yep ἐχείνη Ὁμηρικῷ πεποιῆσθαι ζήλῳ τῷ κατὰ τὴν ὅλην ̓ Ιλιάδα. ὅποι δὲ τόπου ἐκπίπτει συγχριτικῷ 
λόγῳ, οὐδὲ ἔστι φράσαι, ἢ ἐς τοσοῦτον μόνον , ὡς εἰ xal οὐρανῷ κέγχρον παραμετρήσει τις. 
Σημείωσαι δὲ εἰς τὸ ἀτειρέα, ὅτε ἐκ τοῦ τείρω μὲν γίνεται καὶ αὐτὸ καὶ ὃ ἀτεράμων. ἔστι δὲ ἀτερά- 
pov οὐ χαλκὸς, ἀτειρὴς γὰρ αὐτὸς, ἀλλὰ σχληρὸς ἄνϑρωπος χαὶ ἄτεγκτος, χαὶ σπόριμος δὲ καρπὸς 

ἀνέψητος. ἁτέραμνα γάρ, φασι, διὰ τοῦ Y ὄσπρια τὰ μὴ ἑψόμενα. Πλάτων δὲ διὰ τοῦτο κερασβόλα 
λέγει τὰ σχληρὰ ἐκ μεταφορᾶς. τὰ γὰρ προσχρούσαντα κέρασι βοῶν ὄσπρια οὐχ᾽ ἕψεται. τούτου δὲ τὴν 
αἰτίαν φιλοχρινεῖ πιϑανῶς Πλούταρχος ἐν τοῖς αὐτοῦ Συμποσιακοῖς. μή ποτε δὲ τῷ ἀτειρεῖ χαλκῷ 

ἐπίτηδες παράκειται ὃ χασσίτερος οἷα τι ὑπεναντίον, δοχεῖ γὰρ κασσίτερος εἰρῆσθαι, ὡς ἐν τῇ καύσει 
τειρόμενος ὁᾷον δηλαδὴ χαλκοῦ. ἀντίκειται δὲ πρὸς τὸ ἀτειρὲς καὶ τὸ τέρεν καὶ ἡ τέρεινα, ἴσως δὲ καὶ 

20 *rà ἐν οἴκοις τέραμνα διὰ τὰς περὶ αὐτὰ γλυφὰς; ct τειρομένῳ πάντως ξύλῳ ἐγκολάπτονται. δοκεῖ δέ 
τίσιν ἐτυμολόγοις καὶ τὰ τείρεα ἐχ τοῦ τείρειν παρωνομάσϑαι. (Vers. 475.) To δὲ, “χρυσὸν σιμῆντα, 
κατ᾽ ἐξαίρετον ἀποχληροῖ τὸ τιμῆεν τῇ τοιαύτῃ ὕλῃ. ἀνάλογον δὲ τὸ τιμῆντα πρὸς τὸ αἰγλῆντα καὶ τὰ 

10 
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τοιαῦτα. ( Vers, 416.) ᾿Αχμόϑετον δὲ τί ἐστι, προεγράφη. συγχέχοπται δὲ ἐχ τοῦ ἀχμονόϑετον. 
“Ἄχμων δὲ ὅτι καὶ ὃ τοῦ οὐρανοῦ, ὡς ἐῤῥέϑη, λέγεται πατὴρ διὰ τὸ ἀκάματον τῆς οὐρανίου κινήσεως, 
ἀφ᾽ ἧς ἐννοίας χαὶ ὃ "drhag εἴληπται, καὶ ὅτι ᾿Αχμονίδαι oí Οὐρανίδαι, δηλοῦσιν οἱ παλαιοί. ὡς δὲ 

“ἄκμονος ὃ Οὐρανὸς, 0 4ixucv, φασιν, ἑστορεῖ. Περὶ δὲ τοῦ γέντο, λέξεως 4ωρικῆς καιρίας, ὡς ἐν 
ποιήσει, διὸ καὶ δὶς ἐνταῦϑα παράκειται, εἴρηται ἀλλαχοῦ. ( Vers. 477. ) ἹῬαιστῆρα δὲ ϑηλυχῶς 

κρατερὴν λέγει» σφύραν μεγάλην οὐ λεπτουργὸν, ἀλλ οἵαν ἐξελαύνειν τὰ χαλκευόμενα. ᾿Ιωνικῶς δὲ 

1210εἴρηται ἡ ῥαιστήρ. οὕτω χαὶ Σοφοκλῆς σωτῆρα τύχην φησὶν ἐν τῷ, εἰ γὰρ ἐν τύχῃ γέ τῳ σωτῆρι βαίη. 
Τὴν δὲ πυράγραν καὶ χαλκευτικόν τινὲς καρκίνον φασὶ δι᾽ ὁμοιότητα λαβῆς. σχηματισμὸς δὲ αὐτῆς 
κατὰ τὴν χρεάγραν xol Oca τοιαῦτα. Τὸ δὲ, περὶ δ᾽ ἄντυγα βάλλεν, ἀντὶ τοῦ περιέϑετο, ἤγουν 

10 πέριξ ἔϑηχκεν. (Vers. 480.) Ὅρα δὲ τὸ τρίπλακα, δηλοῦν ὅτι xoi τὸ δίπλακα δύναται μὴ ἀεὶ ἐπὶ So 

ὑφάσματος τίϑεσϑαι. ἰδοὺ γὰρ τὴν ἐλατὴν ἄντυγα τρίπλακα μαρμαρέην ἔφη, ὃ ἐστι τρίϑετον χατὰ 
τρεῖς πλάκας. ὡς δὲ ἢ “μαρμαρέη xal ϑαλάσσης ἐστὶν ἐπίϑετον. προδεδήλωται. δῆλον δ᾽ ὡς ἐνταῦϑα 

μᾶλλον οἰχειότερον κεῖται διὰ᾿ τὸ καὶ στερεὸν τῆς τοιαύτης τρίπλακος χαὶ στίλβον μαρμάρου δίχην. 

(Vers. 481.) Ὁ δὲ ἀργύρεος τελαμὼν εἰχέ τε καὶ ἁλεισιδώσεως, ἄλλως γὰρ οὐκ ἂν ἣν εὔχρηστος. Ai 
δὲ πέντε πτῦχες οἷαι ἤσαν, ἑξῆς φανήσεται. Τὸ δὲ ἰδυίῃσιν ὅτι ὀφεῖλον διὰ διφϑόγγου ἔχειν ἀνα- 
λόγως τὴν ἄρχουσαν ὡς ἀπὸ τῆς εἰδὼς εἰδότος μετοχῆς, ὅμως διὰ τοῦ ( γράφεται, οὐχ᾽ ὡς μετοχὴ, 
ἀλλ᾽ ὡς μετοχικὸν ὄνομα, ὅϑεν καὶ ἰδυίους οἱ παλαιοὶ τοὺς μάρτυρας ἔλεγον, οἱ παλαιοὶ παραδιδόασι. 
Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι τὸ χωρίον τοῦτο πᾶν τὸ τῆς ἀσπιδοποιίας OV μόνον ῥητοριχῶς μεταχειρίζεται 
ὁ ποιητὴς οἷα καιρὸν εὔϑετον εὑρηκὼς, ὡς ἐῤῥέϑη, ἁβρότητι ἐχφράσεως κοσμῆσαι τὴν ποίησιν, ἀλλὰ 

20 χαὶ φιλοσοφεῖ ἐπ᾿ αὐτῷ πολλὰ, xci ὅπως μὲν δεξιῶς καὶ οὐ μόνον σεμνῶς, ἀλλὰ καὶ πιϑανῶς χαὶ 
συμμέτρως ἐχφράζει, αὐτόϑεν ἔστιν ἀναλέγεσϑαι τοὺς τῇ Ὁμηριχῇ ἐντυγχάνοντας δέλτῳ, οἱ καὶ τῇ 
τοῦ “Ισιόδου ἀντιπαραϑέντες ἀσπίδι εἴποιεν ἂν τοσοῦτον εἰναι πρὸς ἐκεί "γὴν ταύτῃ Wee. , ὅσον áo 
καὶ ἀνθρωπίνου ἔργου πρὸς ἡφαιστότευχτον. ὅτι δὲ καὶ φιλόσοφα ὃ ποιητὴς ἐνταῦϑα πολλὰ ὑπεμ- 

φαίνει, δηλοῦσιν εἰς πλάτος οἱ παλαιοί. αὐτίχα ἡ nuo τὴν Ομηρικὴν ταύτην ὅλην ἀσπιδοποιίαν 
ἀνάγουσα τοιαῦτα φησί" ὅτι Θέτις μὲν ἡ τὰ τοιαῦτα μεσολαβίσασα ἐπὶ τῆς τῶν ἐν τῇ χοσμογε- 
vele πραγμάτων ϑέσεως εἴληπται τῷ ποιητῇ, διὰ δὲ τοῦ πυρὸς καὶ τῆς πνοῆς; ἣν ἐξανεεῖσιν. ὡς 
προεδηλώϑη, αἱ φῦσαι, τὰ ποιητικὰ καὶ δραστήρια τῶν στοιχείων αἰνίττεται, ἀέρα καὶ πῦρ, οὗ τὰς 
ἀποτομάδας ἀποῤῥοίας χρυσᾶς νεάνιδας ὑπουργοὺς “Ἡφαίστου χαλεῖ. διὰ δὲ τοῦ χυκλοτεροῦς σάχους 

τὸ κατὰ τὸν σφαιροειδῆ κόσμον σχῆμα ἐνδείχνυται, σφαίρας γὰρ γένεσίς ἐστιν ἡμικυχλίου περιενεχϑέν- 
50 τὸς ἀποκατάστασις. τὰ δὲ τηκόμενα, Ó χρυσὸς ὃ χαλκὸς ὃ ὃ ἄργυδος ὃ χασσίτερος, τοῖς στοιχείοις, εἰχὰ- 

ζονται διὰ τὴν πρὸς ἐκεῖνα τῶν τοιούτων μετάλλων ἐμφέρειαν. ὃ χρυσὸς μὲν γὰρ uoi ὃ ἀτειρὴς, ὃ ἐστι 

δυσχατέργαστος χαλκὸς, εἴχασται πυρὶ καὶ γῇ, ὁ δὲ “μαλαπὸς καὶ οἷον ῥευστιχὸς χασσίτερος ὕδατι, 

ἀέρι δὲ ἄργυρος ὃ πρὶν ἢ σμηχϑῆναι μέλας ὧν καὶ ἀμιγὴς, οὗ ὕστερον ἐπιφαίνει φωτός. καὶ ταῦτα 
μὲν οὕτω συμβολικῶς. μετ᾽ ὀλίγα δέ φησιν xj αὐτὴ φιλόσοφος, Ori καὶ τοῖς κυρίοις τῶν στοιχείων 50 
ὀνόμασι χρῆται ὃ ποιητὴς, ἐν μὲν γαῖαν ἔτευξε λέγων, ἐν δ᾽ οὐρανὸν, ἐν δὲ ϑάλασσαν᾽ τὸ δὲ τέταρ- 
τον ψυνιλεῖον αὐτός ἐστιν ὃ τὸ σάχος τεύχων “Πφαιστος. τὴν δὲ τρίπλακα μαρμαρέην ἄντυγα τὸν ζω- 
διαχὸν ἐχείνη λέγει χύχλον αἰνίττεσϑαι, τρίπλακα μὲν διὰ τὸ πλάτος αὐτοῦ, καϑ' ὃ ἢ τῶν πλανήτων 

χίνησις, μαρμαρέην δὲ διὰ τὸν ἥλιον τοῦ διὰ μέσων οὐκ ἐξιστάμενον καὶ τὸ φῶς ἐφ᾽ ὅλον αὐτὸν πέμ- 
ποντὰ μαρμαίρειν τὲ καὶ φαεινὸν εἶναι τὸν κύκλον ποιεῖν. τὸν δὲ ἀργύρεον τελαμῶνα, δι᾿ οὗ ἡ ἀσπὶς 

40 ἐκ τῶν ἄκρων ἀνέχεται, εἰς τὸν ἄξονα μεταφέρει τὸν τὸ πᾶν ἀνέχοντα, ἐξηρτημένον ὡς περ TOU ἀνω- 
τάτω αἰϑέρος χαὶ διὰ μέσου τῆς γῆς ἥκοντα καὶ ἐπὶ τὰ νότια περατούμενον καὶ παρέχοντα στρέ- 

φέσϑαι τὸν οὐρανὸν περὶ αὐτὸν, ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀνεχόμενον. τὰς δὲ πέντε πτύχας τοῦ σάχους τοὺς παραῖ- 

λήλους κύκλους νοεῖ, εἰς οὖς διαιρεῖται ὃ ὃ κόσμος, ἤγουν τὸν ἀρχτικὸν, ὃς τῷ βορείῳ πόλῳ ἐγγίζει, καὶ 
τὸν τῷ Νότῳ προσχυροῦντα ἀνταρχτιχὸν, καὶ τοὺς δύο τροπιχοὺς, ἤγουν τὸν πρὸς τῷ Βοῤῥᾷ ϑερινὸν 

καὶ τὸν πρὸς τῷ Νότῳ χειμερινὸν; χαὶ πέμπτον τὸν μέσον αὐτῶν ἰσημερινὸν, εἰς ὃν “Ἥλιος ἐλϑὼν 

ἐσάζει τὰς ἡμέρας ταῖς νυξὶν, ὧν πέντε πτυχῶν μέση μὲν χρυσέα καϑ' Ὅμηρον. ὃ ἰσημερινὸς δηλαλδὴν, θο 
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& μὴ τις χαὶ τὴν διαχεχαυμένην ζώνην ταύτην ἐθέλει νοεῖν. δύο δὲ ἔνδον κασσιτέρου οἱ τροπικοὶ 

διὰ τὸ εὐτόνος εὔχρατον, ἐξωτάτω δὲ χαλκαῖ, αἱ πρὸς τοῖς πόλοις, κατεσχληκυϊαί πως διὰ τὴν ἐπὶ 

πολὺ τοῦ ἡλίου ἀπόστασιν. καὶ τοιαῦτα εἰποῦσα ἡ σοφὴ ἀσπιδοποιὸς χαὶ τὴν ἡφαιστότευχτον xat 

xc VÀ jv ἀσπίδα μετασχευάσασα γοερώτερον συμβιβάζει χαὶ τὰ περὶ τῶν πόλεων καὶ ὅσα ἄλλα λέγεν 

ὃ ποιητὴς ἐν τῇ ἀσπιδοποιίᾳ, λέγουσα t ὅτι πράξεις ἀνϑρώπων πολέμῳ χαὶ εἰρήνῃ πρεπούσας , Ug ὧν 

ὁ καϑ' ἡμᾶς διοικεῖται βίος, ἃ ἀπαγγέλλει δι᾿ αὐτῶν ὁ ποιητὴς, εἰσηγητὴς τῆς ἀρίστης γιγνόμενος πρά- 

1{155λξεως. τὸν φόνον δὲ, ov ποινὴν τουτέστι πρόστιμον, δύο τάλαντα τέϑειται, ἀκούσιον εἰναῦ 

ψοεῖ. χαὶ ( Vers. 501.) τὸ ἄμφω δὲ ἰέσϑην ἐπὶ ἵστορι,, ὅ ἐστιν μάρτυρι, μαρτύρων λέγει δηλοῦν πα- 
φάληψιν, p. oig πολλάχις τὸ πέρας τῆς δίκης, καὶ ὅλως ἀποδείχνυσι πλατυτάτην τὴν ἀσπιδοποιίαν 

περὶ ϑείων καὶ ἀνϑρωπίνων εἶἰνειι τῷ ποιητῇ διάλεξιν. ( Vers. 483.) Ὅτι τὰ ἐν τῇ ἀσπίδι δαιδάλματα τὸ 

τοῦ ᾿Ηφαίστου ἐπιβαλὼν ἐχφράζειν φησίν" &y μὲν γαῖαν ἔτευξεν, ἐν δ᾽ οὐρανὸν, ἐν δὲ ϑάλασσαν, 

καλλωπίσας τε τὸ τῆς φράσεως πρόσωπον καὶ ἀρξάμενος ὅϑεν ἐχρῆν, διὰ τὸ αἴνιγμα χοσμογενείας 

εἶναι ταῦτα κατὰ τοὺς παλαιούς. εἰτα ( Vers. 485.) πάλιν τῶν ὄνω καὶ κρειττόνων γινόμενος, πρὸ τῶν 

περὶ γὴν φησίν" ἠέλιόν τ᾽ ἀκάμαντα, σελήνην r6 πλήϑουσαν, ἕν δὲ τὰ τείρεα πάντα τά T οὐρανὸς 

ἐστεφάνωται, ἤγουν χύχλῳ περιέχει χαὶ στρέφει σφαῖρα ὧν αὐτός. εἶτα ἐξ ἁπάντων τειρέων ἐκλεγόμε- 

vog, & περ αὐτὸς ἐθέλει, ὡς καὶ ἡ Οδύσσεια δηλοῖ, ἀπαραποίητα γὰρ καὶ ἐχεῖ τοιαῦτα κεῖται, φησί" 

Πληιάδας G 'Yaóeg τε, τό τε σϑένος ̓ ρίωνος γ᾿ “ἄρχτον Ü, ἣν καὶ ἅμαξαν ἐπίχλησιν καλέουσιν, 
το ἥτ᾽ αὐτοῦ στρέφεται, καί τ᾽ ᾿ΩὩρίωνα δο" χεύει" οἴη δ᾽ ἄμμορός ἐστι λοετρῶν ᾿Ωχεανοῖο. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι 

ἀρξάμενος, ὡς ἐῤῥέϑη, τῆς ἀσπιδοποιίας ἐπαναφορικῶς ἐκ τοῦ, ἐν μὲν γαῖαν, ἐν δ᾽ οὐρανὸν, ἐν ó8211 

ϑάλασσαν, ἐν δὲ τὰ τείρεα, ἐπέμεινε τῷ χαλῷ τούτῳ σχήματι καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς, λέγων" ἐν δὲ δύο 20 
ποίησε πόλεις, ἐν δὲ τίϑει νειὸν, ἐν δὲ τίϑει τέμενος, ἐν δὲ τίϑει ἁλωὴν, ἐν δὲ ἀγέλην ποίησεν, 

ἐν δὲ νόμον ποίησε, ἐν δὲ χορὸν ποίχιλλε, ἐν δὲ τίϑει ποταμοῦ σϑένος. ἔϑετο δὲ οὕτω καὶ μέσον τῆς 
ἐχφράσεως ἐν στίχῳ ἑνὶ ( Vers, 555.) τρία ὅμοια, ἐν δ᾽ ἔρις, ἐν δὲ κυδοιμὸς, ἐν δ᾽ ὀλοὴ κὴρ, ὅποῖον 
καὶ τὸ, ἐν δ᾽ ἵμερος, ἐν δ᾽ ὑαριστύς. xoi τοῦτο μὲν οὕτω. (Vers. 485.) ᾿Ιστέον δὲ ὡς ἡ γαῖα διφο- 
ρουμένη τὸ μὲν δίφϑογγον αἴ αὐτῆς ἀναφαίνει ἐν τῷ ἐννοσίγαιος χαὶ ἐν ἄλλοις μυρίοις. τὸ δὲ ψιλὸν ε 

ἐν τῷ γεωργὸς χαὶ λυπρόγεως καὶ ἐν ἑτέροις δυσαριϑμήτοις" χαὶ ὅτι ἐκ τοῦ γέα τοῦ Ψιλογραφουμένου 
κέχραται ἡ γῆ, ἀπὸ τοῦ γῆ δὲ ἡ γαῖα μὲν οὐ παρῆκται. D γὰρ ἂν παρωξυτονεῖτο χατὰ τὸ σελήνη σελη- 

veia καὶ τὰ ὅμοια. σύγκεινται δὲ ἄλλως ἀπ᾽ αὐτῆς λέξεις ὅτι μάλα πολλαὶ, τὸ γήπεδον, τὸ γήλοφον, 
0 γηπόνος, καὶ ἄλλα, ἐν oig καὶ τὸ γήτειον, οὗ ἐτυμολογία τὸ ἐκ γῆς ἀναϑέειν. τοῦτο δὲ ἐν τοῖς τοῦ 

20 Ναυχράτου τοῦ σοφιστοῦ γήϑυον χεῖται, ἀπὸ τοῦ γῆϑεν ἴσως ϑύειν, ἤγουν δρμᾶἶσϑαι. τὸ δ᾽ αὑτὸ 3o 
καὶ γαϑυλλὶς xol γηϑυλλὶς καὶ ἐπιϑυλλὶς λέγεται, ὅμοιον ὃν ἀμπελοπράσῳ, οὗ τὸ ἵμερον πράσον τε 
λέγεται καὶ κεφαλωτόν. (Vers. 484.) ' Ev δὲ τῷ, ἠέλιον ἄχάμαντα, σελήνην τὲ πλήϑουσαν, τὰς φύ- 
σεις ἀμφοῖν διὰ τῶν ἐπιϑέτων παρέστησε, τοῦ μὲν τὸ στεῤῥὸν καὶ ἀκοπίατον κατὰ τὴν περιπόλησιν, 
τῆς δὲ τὸ χαῦνον zal πληϑύον τοῦ ἡλιαχοῦ φωτός, δοχεῖ γάρ τισι τῶν φυσικῶν τὴν σελήνην ἀεὶ 
qvca πλήϑειν, εἰ xol μὴ ὁρᾶται ἡμῖν. διὸ xai πλήϑουσάν, φασιν, εἶπεν αὐτήν. ἕτεροι δὲ πλήϑου- 

σαν φασὶ τὴν πληρωτιχὴν σωμάτων τινῶν, οἷον ὀστρέων, ὀστραχοδέρμων, ἤδη δέ που καὶ δένδρων, 

ἀλλὰ δὴ καὶ ὑδάτων, ὡς δῆλον ix τῶν πλημμυρίδων, at κατὰ μηνιαίας περιόδους γίνονται τινας. ἔστι 
δὲ χαὶ ἄλλως ἀχάμας ᾿μὲν ἥλιος ὃ ἀεὶ ἔχων ὡσαύτως. Πλήϑουσα δὲ σελή ni ἢ ἐκ μειώσεως αὖϑις cv- 

ξουσα χατὰ τὸ, πλήϑοντες ποταμοὶ oi ἐπομβρίαις ἐπαυξανόμενοι. διὸ τὸν ᾿Ωχεανὸν ὡς μὴ πάσχοντα 
τοῦτο χαὶ αὐτὸν κατὰ τοὺς λοιποὺς ἀχάματον προσεῖπεν ὃ γράψας τὸ, πάντῃ δ᾽ ἀκαμάτοιο φέρεται 4o 
ὁόύος ̓ Ωχεανοῖο. ἡ δὲ ἐξ ὅλου, ἤγουν ἐκ τῶν τειρέων ἁπάντων, μετάβασις εἴς τινα μέρη, Πλειάδας τε 

3o ὕαδας rs, ontóv τε τὴν καὶ Auctav, ἥτις οἴη ἄμμορός ἐστι λοετρῶν ᾿ξχεανοῖο, Ὁμήρῳ συλνήϑης 
ἐστίν. ἐν οἷς τὸ ἄμοιρός ἐστι λουτρῶν ᾿Ωχεανοῦ ἀντὶ τοῦ ἄδυτός ἐστι χαὶ οὐ δύνει εἰς ᾿,(χεανὸν οὔτε 
αὐτὴ 5 xci μεγάλη καλουμένη χαὶ Ein, πρὸς ἣν οἱ Ἕλληνες ὡς εἴρηται ναυτιλλόμενοι ἑλίχωπες 0v 

αὐτὴν ἐλέγοντο, οὔτε ἡ Κυνόσουρα ἢ ἐγγὺς αὐτῆς 7 μικρὰ, 4 τις μεϑ' Ὅμηρον i ὑπὸ Θαλοῦ τοῦ Μιλη- 
σίου εἰρηται, πρὸς ἣν Φοίνικες ἔπλεον. εἰ δὲ μὴ μόνη ἡ ἄρκτος, ἀλλὰ καὶ ἕτερα ἐστὶν ἀειφανὴ ἄστρα 
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καὶ ἄδυτα, ὅσα ὁ ἀρχτικὸς ἀποτέμνεται κύκλος, οἷον, ὁ διὰ μέσων τῶν ἄρκτων δράχων, ἡ τοῦ Βοώ- 
του χεὶρ, τοῦ Κηφέως τὰ ἀπὸ τῆς ἰξύος μέχρι ποδῶν, ἀλλ᾽ ὁ ποιητὴς αὐτὰ σιωπᾷ; οὐ γὰρ τεχνολο- 
γῆσαι προηγουμένως ἐνεστήσατο. καὶ ἄλλως δὲ εἰπεῖν, τὸ μόνη πρὸς ἀντιδιαστολὴν εἶπε τῶν ἄλλων, 
ὧν ὡς τῇ ἀσπίδι ἐντετυπωμένων προεμνημόνευσεν, ἤγουν τῶν Πλειάδων καὶ τῶν ᾿γάδων καὶ τοῦ ᾿Ωρίω- 
vog* αὐτὰ γὰρ ᾿Ωκεανῷ λούονται δύνοντα. ἔστι δὲ τὸ ^an ΓΕ: M: ὡς καὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦται, 
ῥητόρευμα μυϑικῆς ὑπολήψεως, ὡς τῶν πολλῶν οἰομένων E Οχεανὸν λούεσϑαι τὰ ἄστρα χαταδυό- 

μενά τε χαὶ ἀνίσχοντα χαὶ διὰ τοῦτο καὶ λαμπρὰ εἶναι. κατὰ τοίνυν τὴν τοιαύτην νόμισιν λούεσϑαι 

μέν ἐστιν εἰς ̓ Αχεανὸν τείρεα τὸ δύνειν καὶ ἀνατέλλειν αὐτὰ, τὸ δὲ μὴ λούεσθαι τοῦ μὴ δύνειν ἐστὶ 
δηλωτικόν. *( Vers. 485.) Τείρεο δὲ ἢ παρὰ τὸ εἴρειν γίνεται τὸ λέγειν, ἔχουσι γάρ τινα σημασίαν, ὡς 4o 

10 xai “δρατος δηλοῖ, ἢ) ὡς πρὸ βραχέων εἴρηται, παρὰ τὸ τείρειν, καϑὰ καὶ τοῦτο ἕν τοῖς τοῦ [ ἑωργίου 
χεῖται. πολλοὶ γάρ, φησιν, ἐκ τῶν ἀστέρων χαταπονοῦνταν γινόμενοι ἀστρόβλητοι ὡς ἐκ τῆς βροντῆς 
ἐμβρόντητοι. ἐφανέρωσε δέ φησι τὸ ὃ ᾿“λκαῖος εἰπὼν, τερέων δίχα τοῦ t. δύναται δὲ καὶ παρὰ τὸ 
τηρεῖν τροπῇ Βοιωτικῇ τοῦ ἢ εἰς τὴν εἴ δίφϑογγον. ὁ δὲ περὶ Πλειάδων καὶ γάδων λόγος τοιοῦτος. 
ἴάτλαντι τῷ ᾿Ιαπετοῦ xoi Αἴϑοᾳ τῇ ᾿3Ωἀχεανοῦ ϑυγατέρες ἐγένοντο δώδεκα καὶ υἱὸς "Yag, ὃν ἐν «Τιβύῃ 
κυνηγετοῦντα ὕφις κτείνει. τῶν δὲ ἀδελφῶν αἱ μὲν ε΄ διὰ τὸ ἐπὶ τῷ ϑανόντι πένϑος οὐκ ἔτ᾽ ἦσαν 
οὐδὲ αὐταὶ, ἀλλὰ καταστερισϑεῖσαι ἐπωνομάσϑησαν τῷ ἀδελφῷ ᾿γάδες ἐξ αὐτοῦ παρονομασϑεῖσαι. ἔπα- 
ϑὸν δὲ τὰ αἰτὰ μετὰ ταῦτα καὶ αἱ ἑπτά. διὸ καὶ Πλειάδες εἴρηνται διὰ τὸ πλείους εἶναι τῶν πέντε, 
κατὰ δέ τινας Πληιάδες λέγονται ἀπὸ τῆς μητρὸς Πληιόνης, ἢ ὕτι πλείους ὁμοῦ κεῖνται, βότρυν γοῦν 
τινὲς αὑτάς φασιν, ἢ καὶ ὅτι πλησίον ἀλλήλαις εἰσὶν, ἢ ὅτι πλείω τινὰ δι᾿ αὐτῶν ἐπισημαίνονται, 

20 ἢ ὅτι πλειῶνα σημαίνουσιν, 0 ἐστιν ἐνιαυτὸν, ὡς xoi Holodog: Πληιάδων ᾿4τλαγενέων καὶ τὰ ἑξῆς. 
φασὶ δέ τινες κατηστερίσϑαι "αὐτὰς πενϑούσας ἐπὶ τῇ ̓ ἄτλαντος δυστυχίᾳ, ὃς ἀχϑοφορεῖ τὰς μυ- 5o 
ϑευομένας κίονας. ἑπτὰ δὲ οὐσῶν, ἀμαυρός ἐστιν ὃ ἕβδομος ἀστήρ. μυϑεύονται δὲ συνελϑεῖν ἐξ av- 
τῶν Ταὐγέτην μὲν xoà Maiav καὶ ᾿Ηλέκτραν Διὶ, ἐξ ὧν Ταῦὐγέτης μὲν «“Τακεδαίμων; Μαίας δὲ Ἑρμῆς, 
᾿Ηλέχτρας δὲ Δάρδανος. τὴν AAxvovgv δὲ μιγῆναι τῷ Ποσειδῶνι, τὴν Στε ἐρόπην δὲ τῷ Mon, ὧν 

Οἰνόμαος. τὴν δὲ ἹΜερόπην Σισύφῳ, ἐξ ὧν 1 λαῦχος. οἱ δὲ, παρϑένους εἶναι φασὶ τὰς ἑπτὰ, καὶ 

συγκυνηγετεῖν τῇ ̓ ΑἌρτέμιδι. ᾿Ξρίωνος δὲ διώκοντος κατ᾽ ἔρωτα, περικαταλήπτους γινομένας μεταβα- 

λεῖν δι᾿ εὐχῆς εἰς πελειάδας, εἰταὰ χαὶ καταστερισϑῆναι; ὅϑεν xci Πλειάδας χληϑῆναι, οἱονεὶ Ils- 

λειάδας κατὰ συγχοπήν. διὸ καὶ πολλοὶ τῶν ποιητῶν, ὡς καὶ προδεδήλωται, Πελειάδα τὸ ἄστρον 

τοῦτο καλοῦσι. κεῖνται δὲ κατὰ οὐρὰν τοῦ Ταύρου. τὴν δὲ ἑβδόμην ᾿Ηλέκτραν τὴν, ὡς ἐῤῥέϑη, ἀμαυ- 

121202», οὐκ ἀνεχομένην ᾿Ιλίου ἅλωσιν ἰδεῖν, μεταστῆναι τῆς ἀδελφικῆς ἀλληλουχίας xci apevooO vat. 

| καὶ ταῦτα μὲν περὶ Πλειάδων. Ai δὲ ᾿γάδες ἐ eni τῶν τοῦ Ταύρου χεῖνται κεράτων, ἢ διὰ τὸν ἀδελφὸν 
Ὕζαντα οὕτω κληϑεῖσαι, ὡς εἴρηται, n διότι τῷ V στοιχείῳ παρεμφερεῖς εἰσὶν, ἢ ὅτι ὑετῶν ἐπισημα- 
σίας δηλοῦσι. τινὲς δὲ 4“ωδωνίδας γύμ "ges. αὐτάς qaot , Διονύσου τροφούς. αἷς ἡ Ἰνὼ διὰ τὸν τῆς θο 

Ἥρας φόβον παραχατέϑετο τὸν Διόνυσον, ὅτε χαὶ “Τυκοῦργος αὐτὰς ἐδίωξε, συμπεριούσας ἐχείνω καὶ 

χατανεμούσας τὴν ἄμπελον. τιϑέασι δέ τινὲς αὐταῖς καὶ ὀνόματα, 4n foociav , Εὐδώρην, Αἰσύλην, 

καὶ τοιαῦτα τινά. ἐν δὲ δητορικῷ λεξικῷ εὕρηται χαὶ ὅτι, Yaósg, Βάχχαι, τιϑῆναι τοῦ Διονύσου" 

καὶ τὸν Διόνυσον "Yuv guapis ἀπὸ τούτων τινές" Ὕης γὰρ ἐπίκλησις τοῦ Σαβαζίου. ἔνϑα ῥητέον χαὶ 

ὅτι, χαϑὰ μεταδοτιχῶς αἱ τοῦ Διονύσου τροφοὶ ἐξ ἐκείνου Βάκχου Βάκχαι καλοῦνται: οὕτω καὶ ἐκ 

μαινομένου μαινόμεναι. ἐχαλεῖτο γοῦν χαὶ μαινύλλης αὐτὸς, περὶ οὗ φησὶ Πλάτων, ὡς gun ὑποῤῥεῖ{ 150 

4ο ὅτι 0 ϑεὸς οὗτος ὑπὸ τῆς μητρὸς ἽἭΗρας διεφορηϑη τῆς ψυχῆς τὴν γνώμην, διὸ τάς Té βακχείας 
καὶ τὴν μανικὴν πᾶσαν ἐμβάλλει χορείαν. ἄλλως δὲ μαινόμενος Διόνυσος διὰ τὸ τοὺς πλείονας ἀχρά- 

του φησὶ σπῶντας ϑορυβώδεις γίγνεσϑαι, ὅτε xol, καϑ' Ἡρόδοτον εἰπεῖν, τοῦ οἴνου εἰς τὸ σῶμα 

κατιόντος, ἀναπλώει ἔπεα μαινομένῳ πρέποντα. καὶ οὕτω μὲν καὶ τὰ κατὰ τὰς YaOng. Ὁ δὲ ᾿ξρίων 

ἄστρον μέγιστον καὶ λαμπρότατον, ὁμώνυμον τῷ ἥρωι, ὃς ἐπί τε ἀνδρίῳ χαὶ χάλλει καὶ μάλιστα τέχνῃ 

κυνηγετιχῇ τεϑιρύλληται, καὶ κατ᾽ ἔρωτα λέγεται ᾿Ἵρτέμιδος σχορπίῳ. πληγεὶς xal ϑνήσχων ἀστροϑεσίᾳ 

τιμηϑῆναι. περὶ δ᾽ αὐτοῦ διαλαμβάνει καὶ "doarog καὶ οἱ αὐτοῦ ὑπομνηματισταί. εἴτε δὲ παρὰ 



88 PAGDSOIZIA4 2X — Ys.490—551. 

τὸ οὐρῆσαι τὸ τοῦ μύϑου ὃ ̓ κἐρίων deua ἐτυμολογεῖται, εἴτε παρὰ τὴν ὥραν ᾿Ιωνικῇ ψιλώσει, εἴτε 

παρὰ τὸ ὀαρίζειν, ὡς ὀαρίων, καὶ χατὰ κρᾶσιν ̓ Ωρίων, ὡς ἂν εἴποι τις ὁμιλητὴς» διαφερέσϑωσαν οἱ 

παλαιοί. Περὶ δὲ ἄρχτου τοσοῦτον ῥητέον, ὅτι λόγος ἐστὶ, Καλλιστὼ τὴν “΄υχάονος χόλῳ" Ἥρας 

10 διὰ τὸν Διὸς ἔρωτα μεταπεσεῖν "εἰς ἄρκτον, χαὶ τοξευϑῆναι μὲν vn “Αρτέμιδος, ἀναχϑῆναι δὲ εἰς 

ἀστέρας ὑπὸ τοῦ Διός. ἔχουσι δὲ χαὶ περὶ αὐτῆς τὸ ἀρχοῦν οἱ τοῦ ᾿Αράτου ὑπομνηματισμοί. ᾿Ιστέον 
δὲ ὡς, ἐπεὶ ἄρκτον ὁ μῦϑος κατὰ ζωωνυμίαν τὸ τῆς Καλλ ἱστοὺς ὠνόμασεν ἀστροϑέτημα, ὁ 0? Ὡρίων 
χυνηγέτης ὑπόκειται, χαριέντως εἶπεν ὃ ποιητὴς τὸ, ἥτ᾽ αὐτοῦ στρέφεται καί τ᾽ ᾿βρίωνα δοχεύει" ἀλη-᾿ 
ϑῶς uiv, διότι τὴν αὐτὴν ῇ ἄρκτος τῷ ΘΩρίωνι ποιεῖται κίνησιν» ἀστείως δὲ ὡς πρὸς τὸν μῦϑον, 
διότι δέδιεν ὡς ἄρκτος. τὸν χυνηγέτην, χαὶ διὸ τοῦτο πρὸς τὸ τοῦ ᾿Ὡρίωνος ἀπονεύειν ἄστρον. λέγει δὲ 

xoi κύριον μὲν αὐτῆς εἶναι τὸ ἄρκτος διὰ τὴν τοῦ μύϑου ἐξουσίαν , ἥτις αὐτὴν ἐξ ἄρκτου χατηστέρισεν, 10 
ἐπίχλησιν δὲ τὸ ἅμαξα δι᾽ ὁμοιότητα τῆς τῶν ἁμαξοειδῶς αὐτὴν συμπληρούντων ἀστέρων ϑέσεως. 

περὶ δὲ τούτων ἔχει τε καὶ Ὀδύσσεια. ἡ δὲ ἄρχτος ὅτι μετὰ τοῦ v λέγεται, δηλοῖ ὃ γράψας οὕτως" 
ἄρκτον, Olyl ἄρκον. τὸν μέντοι ἄνεμον ἄνευ τοῦ T ἀπαρκίαν διὰ τὸ εὔφωνον καὶ τὴν ἐκεῖϑεν πνοὴν 
ἄρκιον εἰς ὃ καὶ φέρει ἐχεῖνος χρῆσιν ταύτην. καὶ μὴν πελάζει καὶ καταψύχει πνοὴ ἄρκιος ὡς, ναύ- 
τῃσῖν ἀσχεύοις μολών. Τὸ δὲ ἅμαξα οἱ μὲν παλαιοὶ ψιλοῦσι, xoi φέρονται καὶ συναλοιφαὶ τοῦτο δη- 

20 λοῦσαι, οἷον, τιλλέσϑην ἐπ᾿ ἄμαξαν, καὶ, Καὶ δ᾽ ἐπ᾿ ἀμαξητὸν. καὶ κατημαξευμένον" οἱ μέντοι νεώ- 
τεροι Arrixoi ἐδάσυναν καὶ διὰ δασείας συνήλειψαν, καϑημαξευμένα εἰπόντες, ὥς φασιν οἱ παλαιοί. 
καὶ ἐγράφη περὶ τούτου καὶ τῶν τοιούτων καὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν Ὀδύσσειαν. (Vers. 490.) Ὅτι ἐφ᾽ ὅσον 
ἤϑελεν ἐνδιατρίψας τοῖς ϑειοτέροις ἐχφραστιχῶς 0 ποιητὴς κατάγει τὸν λόγον ἐπὶ τὰ περὶ γῆν, καὶ 
πόλεις δύο τῇ ἀσπίδι ἐντυπωσάμενος, τῇ μὲν μιᾷ τὰ τῆς εἰρήνης ἀγαϑὰ ἐνθεωρεῖ, γάμου τε ἐκφράσει 20 
ἀγάλλων τὴν γραφὴν » χαὶ διχαστιχῇ καϑέδρᾳ, τὴν δὲ ἑτέραν πολεμουμένην ποιεῖ καὶ τὰ ἐκ πολιορ- 

So κίας πάσχουσαν, τὰ τοῦ ἀνϑρωπίνου κεφάλαια βίου ἐν τούτοις διαγραφόμενος. ( Vers. 49 1.) Joréov 
δὲ ὅτι τὰς δύο ταύτας πόλεις, ὧν ἐν τῇ μὲν γάμοι xoi εἰλαπίναι ἦσαν, xoi ὑμέναιος , καὶ ὀρχηστῆθρες, 

καὶ φόρμιγγες. καὶ αὖ πάλιν λαοὶ ἐν ἀγορᾷ, xci νεῖκος ἕνεχεν ποινῆς ἀνδρὸς ἀποφϑιμένου, καὶ 0701913 

τάλαντα χρυσοῦ μισϑός τις ἐν ̓ μέσῳ ἔκειτο, ἐν δὲ τῇ ἑτέρᾳ δύο στρατοὶ λαῶν τεύχεσι λαμπόμενοι, καὶ 
τάδε καὶ τάδε ποιοῦντες , ἐν οἷς ἄρχει ἴάρης καὶ ̓ Αϑηνᾶ δὲ, τὰς δὴ πόλεις ταύτας τὰς δίο, ᾽4γαλ- 

4ρ λίας τις, “Κερχυραῖος ἀνὴρ, ᾿ϑηνας φησὶν εἶναι καὶ ' EAevoiva, προάγων οὕτω TO *eixÓg τοῦ λόγου. 

γάμους γὰρ χαὶ ὑμεναίους ἐν Aves πρῶτον ἀχϑῆναι ὑπὸ Κέχροπος, ὅϑεν xai διφυῆ τὸν Κέχροπα 
λέγεσϑαι ὃ Χάραξ φησὶν , διότι τὸ νομίμως ἐκ δύο φύεσϑαι δι᾿ αὐτὸν ἐπέγνων οἱ ἄνϑρωποι τῇ τοῦ 
γάμου εὑρέσει. οὗ παρώνυμον, ὥς περ ὃ γαμήλιος λόγος, οὕτω χαὶ μὴν ᾿Δττιχὸς ὃ Ταμηλιῶν, γάμοις 50 
ἀφορισμένος, οἷς γαμηλία " Hoo ἐπεστάτει. καὶ πέμμα δέ τι ἢν καλούμενον καὶ αὐτὸ ,γαμήλιος, ὡς 

δῆλον ἐχ τοῦ, πέττεται γαμήλιος. χαὶ αὐλοὺς δὲ ἐν γάμῳ ᾿᾿ϑηνᾶ, φησὶν, εὗρεν, ἧ ἐπωνόμασται 

ἡ τῶν ᾿4“ϑηναίων πόλις. καὶ δίκην δὲ φονιχὴν λόγος ἐν ᾿άϑήναις πρῶτον συστῆναι ἐπὶ ““λιῤῥωθίῳ 

τῷ τοῦ Ποσειδῶνος. χαὶ οἱ δικασταὶ δὲ ᾿ϑήνῃσι μισϑὸν λαμβάνουσιν, εἰ χαὶ τριώβολον ἐκεῖνο, οὐ 

50 μὴν διτάλαντον χρυσοῦ, 0 περ ᾿μισϑὸς. ἐνταῦϑα χεῖται πολυτελὴς τῷ τὴν δίκην ἰϑύντατα εἰπόντι. καὶ 
ταῦτα μὲν τὰ τῆς μιᾶς πόλεως, τῆς τῶν ᾿άἀϑηνῶν δηλαδή. δύο δὲ στρατοὶ περὶ τὴν ἑτέραν, ἤγουν τὴν 

"Ἐλευσῖνα, Φόρβαντος τέ φησιν ἐξ ̓ Ακαρνανίας καὶ Εὐμόλπου τοῦ Ποσειδῶνος ἐκ Θράκης. ἔνϑα βοη- 
ϑοῦσιν" ἄρης μὲν, χάριτας ἀποδιδοὺς ὃ ὅτι ἀπελύϑη χριϑεὶς ἐν "doti πάγῳ μετὰ Ποσειδῶνος διὰ τὸν 

-Αλιῤῥοθίου φόνον, ᾿4ϑηνᾶ δὲ, ( ὅτι ἡ πόλις αὑτῇ ἐπωνόμασται. καὶ τὰ ἑξῆς δέ, guon τῆς Ὁμηρι-"ῆς 
ταύτης ἀσπιδοποιίας τὰ μετὰ τὰς δύο πόλεις ἀρχαιογονίαν δηλοῦσιν ᾿Δττικήν. νειὸς γὰρ εὐρεῖα τρίπολος 4o 
" περὶ Ἐλευσῖνα χαὶ ̓ Αττιχὴν καὶ πολλοὶ ἃ ἀροτῆρες ἐν αὐτῆ, ἐπεὶ Τριπτόλεμορ ἐ ἐχεῖ πρότερον ἔσπειρε σῖτον, 
ὃν χαὶ βασιλέα εἶναι φασὶ, χαϑὰ xoi ὁ ποιητὴς ἐνταῦϑα βασιλέα ἐ ἐφιστᾷ τῷ ϑερισμῷ , εἰπών" βασιλεύς 
δ᾽ ἐν τοῖσι σιωπῇ σχῆπτρον ἔχων ἑστήκει. xai ἄροτρον δὲ ἐχεῖ πρῶτον ὃ βουζύγης ἔξευξε. διό τινες ἐνταῦϑα 
μετὰ τὸ; (Vers. 951 .) » ἤἥμων ὀξείας δρεπάνας iv χερσὶν ἔχοντες, προσγράφουσι στίχον τοῦτον; καρπὸν 

Ele ευσινίης Δημήτερος ἀγλαοδώρου. βοῦς δέ, φησι, ἱερεύεταν ἐνταῦϑα κατὰ τὸ, βοῦν δ᾽ ἱερεύσαντες μέ- 

γαν ἄμφεπον, διότι σρῶτον ἐχεῖ, φασὶν, ἔϑυσε βοῦν Θάλων φυγαδευϑ εἰς. πολλὴ δὲ καὶ σταφυλὴ ἐν τού- 
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τοις Ἀχατὰ τὸ, σταφυλησι μέγα βρίϑουσαν ἀλωὴν διὰ τὴν Διονύσου πορείαν. χαὶ ὁ ποικίλος δὲ χορὸς ὁ ἐν 60 

τῇ ἀσπίδι ᾿Δ“φιαδνης xai Θησέως τοῦ τῶν ᾿ἰϑηναίων βασιλέως € ἔχει ἀνάμνησιν. οὐ ταῦτα δὲ μόνον οὕτω 
συνεβίβασεν ὃ ῥηϑεὶς Κε ἐρχυραῖας σοφιστὴς ἀλλὰ zai TC ἐν ἄρχῃ πρὸς τον ὅμοιον σχοπὸν παρείλκυσεν, 

ἤγουν T0, ἐν μὲν γαῖαν ἔτευξεν, ἐν δὲ ϑάλασσαν. καὶ αὐτὰ yag τὸν “Μφαιστον ἐπίτηδές φησιν ἐντυπω- 

σασϑαι οἷα φιλαϑήναιον, γὴν μὲν, διὰ τὸν παῖδα Ἐριχϑόνιον τὸν τῆς ““ττικὴς βασιλέα, ἐ ἐπεὶ ̓ αὐτόχϑων 

ὁ ̓ βριχϑόνιος, ϑάλασσαν dés ἐφ ἧς οἰχοῦσι καὶ 5 χαίρουσιν ᾿4ϑηναῖοι, ὧν μέγα ἣν τὸ ἐπὶ τῷ vav *rizo1157 

αὔχημια. καὶ ταῦτα μὲν οἱ φιλαϑήναιοι τόπους ἐγκωμίων τῇ πόλει φιλοτιμούμενοι ἐχ τῆς “Ὁμηρικῆς 

ποιήσεως , χαί που ἐχ τοιοίτων συνισταν ἐϑέλοντες καὶ τὸ ἀἰϑηναῖον εἶναι τὸν ORNA ὃ δὴ τινὲς 

ἱστόρησαν. “Ὅμηρος δὲ καλὰς εἰπὼν (Ν ers, Agi. ) τὰς θηϑείσας πόλεις διὰ τὸ ἐξ ὕλης αὐταῖς τίμιον, 

10 xal μάλιστα δια τὸ TOU χαμάτου ἔντεχνον; γάμον poeta πρῶτον; τὸ καὶ πολιτιχώτατον ἔργον καὶ τῇ 

φύσει φίλον, ᾧ συγγενές τι καὶ τὸ τὴς εἰλαπίνης καλὸν, xci ᾳ now iy δὲ δύο ποίησε πόλεις μερόπων 
ἀνϑρώπων; καλές. ἐν τῇ μέν Qa γάμοι τ ἔσαν εἰλαπίναν τὲ; νύμφας δ᾽ ἐκ ϑαλάμων δαίδων ὑπολαμ- 

πομενάων ἡγίνεον ἀνὰ ἄστυ, πολὺς δ᾽ ὑμέναιος ὁρώρει" κοῦροι δ᾽ ὀρχηστῆρες ἐδίνεον" ἐν δ᾽ ἄρα τοῖσιν 
αὐλοὶ φορμεγγές τε βοὴν ἔχον" αἱ δὲ γυναῖκες, ἱστάμεναι ϑαύμαζον ἐπὶ προϑύροισιν ἑκάστη λαοὶ δ᾽ 
εἰν ἀγορῇ ἔσαν αϑρόοι. Καὶ ὕρα τὸ voiua τοῦτο μέσως ἔχον; οἷα τὰ μὲν γϑάσαντα καϑίστων, ὑπί- 
σχνούμενον δὲ τὰ ἐφεξῆς. ἀνύει δὲ τοῦτο ἡ ὁμωνυμία τῆς ἀγορᾶς. εἰ μὲν γὰρ λαοῦ ἀγορὰ ἡ Voti gópoc 

γοηϑείη, συμπληροῖ ὁ λόγος τὴν τοῦ γάμου ἔκφρασιν χατασταϑεὶς εἰς τοὺς ϑεατὰς λαοὺς τῆς ἤνυμφα- 10 

γωγίας , ἣν δηλοῖ διαλελυμένως T0 , γύμφας γινεῖν" εἰ δὲ ἔστιν ἀγορὰ ὁ δημηγοριχὸς τόπος, ἄρχεταν 

ἐντεῦϑεν ἡ ῥηϑησομένη δικανικι) ἔκφρασις, ἵνα λέγη ὅτι ἐνταυϑα ἑτέρωϑί που τῆς ἀσπίδος λαοὶ συνὴλ- 

20 Jor δικανικως;, ἑνώα δὲ γεῖχος ὀρώρει χαὶ ine. (Vers. 492.) Ὅρα δὲ το, δαΐδων ὑπολαμπομε ἐγάων, TO 

χαὶ ἀρχαῖον χαὶ ἁπλοῦν καὶ εὐπόριστον, 0 καὶ εἰσέτι πολλοῖς ἐπιχωριάζει. αἱ γὰρ διὰ χηρίου ανάψεως 

πομπαὶ τῆς ὕστε ἐρον πολυτελ εἰας εὕρημα. ἔχπαλαι μέντοι ÓcÓ ἐς ὑπούργουν εἰς (τα σπουδαῖα καὶ εἰς 

αὐτὰς ἑορτας, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ παρ ᾿Αττιχοῖς δᾳδουχεῖν χαὶ τῶν ποθ αὐτοῖς δᾳδούχων, οἱ δοκιμαζό- 

μένοι ἐπεστάτουν ταῖς δᾳδουχίαις. εἰ δὲ καὶ ἔλαιον ἐκ δάδων ἐπορίζοντο εἰς πυρὸς ἄναψιν. οἴδασιν οἱ 
περιτυχόντες. ( Vers. 495.) Ὑμέναιος δὲ γαμήλιος ῳδή. ἐσχημάτισται δὲ τὸ; πολὺς ὑμέναιος, ὀρώρει, 
ὡς τὸ; πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὑρώρει. ἐρεῖ δὲ χαὶ pet oAiya , ἔνϑα δὲ νεῖχος ὀρώρει. γίνεται δὲ ἡ λεξις ἢ 

παρὰ τὸ ὑμνεῖν ὡς οἷον ἵμναιὸς tig, ἢ παρὰ τὸ ὁμοῦ γαίειν τοὺς νυμφίους. ὡς οἷον ̓ ὁμόναιος. ἢ παρὰ 

τὸν παρϑένειον ὑμένα, ὡς παραδηλοῖ χαὶ τὸ, ὑμὴν ὠ, ὑμέναιε ὦ, naga τῷ κωμιχῷ y οἱ δὴ διαλέπτου 

ὑμένος χρῆσις καὶ 7 παρὰ τῷ δειπνοσοφιστῇ ἐν τῷ" XE OR TIVE τὸν ἄργυρον εἰς ὑμένος ἰδέαν, ἤγουν 

3o ἄγαν ἐλαύΐνοντες πε πο ἐποίουν ὑμένος δίχην. δῆλον δ᾽ ὅτι χανταυϑα ἡ ἐξ πρόϑεσις ἐπίτασιν 20 

ἐδήλωσεν. χαὶ ἄλλως δὲ ὑμέναιος ἀπὸ Ὑμεναίου, νεανίου τινὸς Apyslov, ὃς παραπλέων "dÓvrveg ἔπαυσε 

βίαν; ἣν λῃσταὶ ἀξαλάσχου ἐπῆγον 5 παρϑεένοις ᾿Δττικαῖς, αἱ γάμῳ γομίμῳ ὕστερον ἐχδοῦ soot ᾧδὴν 

1214ἢσαν ἐπ᾿ αὐτῷ, ἣν ὁμωνύμως ἐχάλουν ὑμέναιον. καὶ ἐξ αὐτοῦ πᾶς ὁ ἐν γάμῳ ὕμνος ὑμέναιος. feme δὲ 

περικαλλῆ τινὰ νεανίαν ἱστοροῦσιν Ὑμέναιον πρὸ ὥρας ϑανόντα, xci εἶναι τινὰ λόγον αὐτοῦ ἐν τοῖς 
γάμοις, ὃν χαλεῖσϑαι | ὑμέναιον. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι TO , ὑμέναιος ὀρώρει» ἐγράφη οὐ χ᾽ ὅτι ἐξηκούετο, 
ἀλλ᾽ ὅτι τῷ σχήματι τὴς ζωοπλαστίας οὕτως ἐῴκει. τοιοῦτον δὲ καὶ i&ne 10, αὐλοὶ βοὴν ἔχον , καὶ TO, 

ἄνδρες ἐνείκεον , καὶ» λαοὶ ἐπήπυον; καὶ» παϊς ἄειδε λεπταλέῃ gov; καὶ, βόες ἐπεσσεύοντο μυχής 

ϑμῷ, καὶ ἕτερα ὅμοια. ἐν πᾶσι γὰρ τούτοις οὐ φωνὴ ἐξηχούετο, εἰ καὶ ὁ φίλος Ἡφαίστῳ μιϑὸος οὕτως 

ἐθέλει, αλλ᾽ εἰχασμῷ ἐνέφαινε φωνὴν ἢ τῶν ζῴων ἀκριβὴς ἐμφέρεια. (V eis. 494.) To δὲ, opynorn- 
4o θὲς ἐδίνεον, ἀπὸ δίνου, 0 ἐστι τόρνου, ληφϑὲν ἄριστα ἔχει, xol οὐχ ἔστι χαιριωτὲ ραν ieigav λέξιν 

εὑρεῖν ἐπὶ εἰλήσεων ὀρχηστοῦ. εἰ δὲ πρώτης συζυγίας τῶν περισπωμένων ἐστὶ τὸ ἐδίνεον; ἐξ οὗ τὸ δι- 

γεύειν, ἀλλ᾽ ἔστι xc τρίτης, ὡς δῆλον ἐ ἐκ τοῦ δινωτοῦ. ( Vers. 495.) Ev δὲ τῷ, αὐλοὶ φόρμιγγές τε, Jo 

φασὶν οἱ παλαιοὶ ὡς οὐδαμοῦ αὐλοὶ παρ᾽ “Ἕλλησιν. εἰ δὲ καὶ 4ϑηνᾶς εὕρημα ὁ αὐλος, ὡς ἀνωτέρω 

ἐῤῥέϑη, αλλ᾽ αὐτὴ πάλιν Ave χατὰ τὸν τοῦ Φιλοστράτου λόγον χρησαμένη κατέρῥιψε τὸ εὐρεϑὲν, 

ἐπειδὴ τῷ “φυσήματι συγχέειν εἰχὲ τὸ τοῦ προσώπου κάλλος αὐτῇ χαὶ ἀπαχρειοῦ ». γίνεται δὲ αὐλὸς 

ἀπὸ τοῦ αὔειν, 0 ἐστι βοᾶν, οὗ παρώνυμος ὁ αὐλὼν ) ἐπιμ ἤκης αὐτὸς καὶ παραμήκης τύπος. ὅϑεν καὶ 
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δίαυλ ος χαὶ αὐλὸς χατὰ Παυσανίαν τὸ στάδιον. “ἰσχύλος δέ φησι καὶ τὴν τάφρον αὐλῶνα; ἔνϑα καὶ 

φιμοὺς λέγει αὐλωτοὺς, διὰ το κωδωνας, me 70001, Ot αὐτοῖς , οἷς ἐμφύυσωντεὲς οἱ ἵπποι ὡς φωνὴν 

σάλπιγγος προΐεντο. γράφει οὖν οὕτως" ὃς εἶχε πωλοῦς τέτταρας ζυγηφορους; φιμοῖσιν αὐλωτοῖσιν 

ἐστομωμένας. Occ δὲ τῷ αὐλῷ χαὶ ἡ αὐλαξ παυωνομασται, δηλον ἐκ τῶν παλαιῶν, παρ οἷς φέρεταν 

περὶ αὐλῶν χαὶ ταῦτα. παλαιὸν ὁ αὐλὸς καὶ Pap χαὶ ὡς ἐπιπολὺ καλάμινος. παρὰ γοῦν ἀιλεξαν- 

δοεῦσιν nv μόναυλος κάλαμος, Ὀσίριδός, φασιν, εὕρημα, καλούμενος τιτύρινος τοῖς ἐν ᾿Ιταλίᾳ Zw- 

ρεεῦσιν; εἴτ οὖν σατυρικός. Slanósí γὰρ Δωρικῶς οἱ σάτυροι. ὁ δὲ μόναυλος χαὶ καλαμαύλης; φασὶ; 

4o χαὶ ῥαπταύλης ἐλέγετο. ἣν δέ τις "xol πλαγίαυλος, ὅϑεν ὴ χοινὴ γλῶσσα τὸ πλαγιαυλίζειν εἴληφε. ze 

sopa» δὲ ἱστορεῖ γιγγραΐνους αὐλοὺς σπιϑαμιαίους παρὰ Φοίνιξιν οξυ χαὶ 7οερον φϑεγγομένουξ; οἷς 

χαὶ Κᾶρες ἐχρῶντο. jj δὲ χρῆσις τοῖς 7γιγγθοις ἐκ τῶν περὶ "dówviwv ϑρήνων, ὃν γίγγριν ἐχάλουν οἱ (Ῥοΐί- τὸ 

γνεχές. ἐλέγετο δέτις αὐλὸς καὶ μαγαδις, D xci παλαϊομάγαδις, οξὺν ἅμα χαὶ βαρὺν φϑόγγον ἐπιδειχνύ- i 

μένος. ὅτι δὲ καὶ λώτινοι αὐλοὶ ἀπὸ ξύλου ἦσαν «ἀιβυχοῦ καλουμένου λωτοῦ, λεγόμενοι φώτιγγες ὑπὸ 

᾿«Αλεξανδρέων, ὅϑεν xoi τὸ ] φωτίγγια zal μοναύλια κώμων οὐ πολέμων ὄργανα" xci ὅτι cverQr, iO cav 
καὶ ἐλεςαντινοι αὐλοὶ παρὰ (οίνιξι" xol Ort χαὶ νεθοοῦ κῶλα ἐποίουν αὐλοὺς, οἱ Θηβαίων ἧσαν 

εὕρημα τῶν κατ᾽ Aiyvarov ἴσως, ἐπεὶ καὶ lofleg ὁ τοῦτο ἱστορῶν teg ἢν" καὶ ὅτι καὶ ὕδραυλις ἦν 
μουσικὸν ὄργανον εὕρημά. φασι, Κτησιβίου, κουρέως αλεξανδρέως, ἣν ὁ ἑρμηνεύων ᾿ϑήναιος ἐμ- 
πνευστὴν λέγει, φάμενος καὶ ὕτι τὸ ὑδραυλιχὸν ὄργανον xara κλεψύδραν ἐστὶν, ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσϑω. 
To δὲ, βοὴν ἔχον, ἀντὶ τοῦ ἐθόων, ϑαυμασίως πέφρασται. καὶ ἔστι δοκιμάσαι ὡς οὐδὲν ῥῆμα ἐπα- 
χϑὲν avro χαϑ' αὐτὸ, oiov αὐτὸ δὴ τὸ ἐβόων ἢ ἔχουν ἢ ἤειδον, ἢ ἄλλο Tt , χάλλιον ἐκφξωνηθήσεταν 

50 T0U, αὐλοὶ φορμιγγές τε βοὴν ἔχον. * Koi ὅρα ὡς καὶ μελικοῖς ὀργάνοις ἡ βοὴ ἐπιλέγεται, ὧν δὴ ὀργά- 20 
Vy τῶν χατὰ μοῦσαν δηλαδι; καὶ μέλος, οὐ μόνον διάφορα εἴδη ἔστιν εἰπεῖν, ἀλλὰ καὶ ἔχφυλα χατὰ 

τὸν ϑήναιον, ἐν οἷς καὶ πηκτίδες zal μαγαλίδες καὶ σχινδαψοὶ χαὶ πανδοῦρα, ἣν κατεσχεύαξόν, 

φασι, τρωγὰ οδύται ἐκ τῆς κατὰ ϑάλασσαν φυομένης δάφνης. ὅτι δὲ τοῦ εἰρημένου αὐλοῦ ὑποχοριστιχόν 

ἐστιν ὁ eviigxog , xci ὕτι καὶ αὐλος αἵματος λέγεταί που xa ὁμοιότητα μεταφορικῶς, χαὶ ὅτι ἐκεῖς- 
ϑὲν παρὰ Σοφοχλεῖ μὲν βοὴ πάραυλος n ἐξισουμένη αὐλῷ ἢ κατὰ ϑρηνῳδίαν 1, ἢ) διὰ τὸ τρανὲς, nao 
ἑτέρῳ δέ τινε μέλος πάραυλον τὸ ἀπῳδον κατὰ τὸ, ὑπὸ ἐμφύτου γαστριμαργίας καὶ ἡδυλογίας αναπέιι- 

πει μέλη πάραυλα, οὐχ ἂν εἴη πέριττον ἐνταυϑοῖ παραπεπῆχϑαι. ( Vers. 490. ) Τὸ δὲ, αἱ γυναῖχες 

ἑχάστη. ἀστειότερον τοῦ γυναικῶν ἑχάστη γ) ἔστι δὲ ᾿“ττικον. νον s. 497.) Ὅτι τὴν προσεχῶς θηϑεῖσαν 
δικηγορίαν ἐ ἐχφράξων ὁ ποιητὴς φησίν" ἔνϑα δὴ γνεῖχος ὀρώρει, ὡς xci προεγράφη" δίο δ᾽ ἄνδρες ἐνεί- 

χεον εἵνεχα ποινῆς ἄνδρος c ἀπορϑιμένου" ὃ μὲν εὔχετο πάντ᾽ ἀποδοῦναι, δήμῳ πιφαύσκων" ὁ δ᾽ ἀναί- 30 

vero μηδὲν ἐλέσϑαι" ἄμφω δ᾽ ἔσϑην ἐ ἐπὶ ἴστορι πεῖραρ ἑλέσθαι" λαοὶ δ᾽ ἀμφοτέροισιν ἐπήπυον, ἀμφὶς 

60 ἀρωγοί. κηρυχες δ᾽ ἄρα λαον ἐρήτυον. οἱ δὲ γέροντες £a: &*ri. Eso roiot λεϑοις. ἱερῷ ἐνὶ κύκλῳ. 

σχηπτρα δὲ κηρύκων ἐν χέρσ᾽ ἔχον ἠεροιρώνων. τοῖσιν ἔπειτ᾽ ἤισσον, ἀμοιβηδὶς δ᾽ ἐδίχαξον. κεῖτο d 
ἀρ ἐν μέσσοισι δύο χρυσοῖο τάλαντα τῷ δόμεν, ὃς μετὰ τοῖσι δίχην ἰϑύνταται εἴποι. Καὶ ὅρα δικαστη- 
Qiov παλαιοὺ διαϑεσιν. ϑρόνοι τὲ γαρ κεῖνται λίϑιενοι τοῖς ἀϑροιζομένοις, ὃ πὲρ οὐκ ἐν δικαστηρίοις 
μόνον, αλλὰ xci ὕλως ἐν ταῖς ἀγοραῖς χαὶ ταῖς ϑέοις Qv, x«i γέροντες δικαΐζοντες. γέροντες; δὲ ἢ τῷ 

χρόνῳ, οἱ συνέσει καὶ πολυπειρίᾳ πραγμάτων προέχουσιν, ἢ) καὶ ἁπλῶς ἄλλως ἔντιμοι, κἂν ui τῇ ju 
11584 γέροντες εἶεν. καὶ σχήπτρα δὲ οὐ μόνον βασιλεῦσιν, αλλὰ "καὶ δικασπόλοις. ἔστι γὰρ τὸ σκήπτρον 

οὐ μόνον βασιλείας, αλλὰ xci ϑέμιδος σύμβολον, ὡς xci ἐν τῇ e θαψῳδίᾳ εἴρηται. ὁ δὲ τόπος τοῦ 
δικαστηρίου κύχλος διὰ τὸ πολυχώρητον TOU τοιούτου σχήματος, ὅϑεν καὶ Mog oxi ἧς χυκλόεντα ϑρόνον o 
ἀγορᾶς λέγει. καὶ κήρυκες δ᾽ ἐνταῦϑα, οἷς ἔργον κηρύσσειν τὲ εἰς ἀγορὴν, xot λατασι γάζειν ϑορυ- 

βοῦντα ὄχλον, ὡς πολλαχοῦ δηλοῦται. καὶ τὰ σχῆπτρα δὲ, ὥς περ τὰ τῶν βασιλέων, οὕτω καὶ τὰ τῶν 

διχαστῶν, τέως μὲν ἔχειν; ἐν καιρῷ δὲ χειρίζειν αὑτοῖς. καὶ οἱ δικασταὶ δὲ σκήπτροις αἵσσουσιν, ὡς τὰ 

σχήπτρα τοῖς λόγοις συνδιαφέροντες. οὔπω γαρ ἀνέδην χεῖρας ἐκίνουν. ἐσχημάτιζον οὖν τοῖς σκήπτροις, 
ὡς καὶ ἡμεῖς χειρονομοῦμεν πολλάκις ἐν τῷ λέγειν. ᾿Οδυσσεὺς οὖν ἐπεὶ δημηγορῶν ποτὲ ἀκίνητον εἶχε 
τὸ σκῆπτρον, ἀμαϑίας δόξαν ὑπέβαλε τοῖς Towaci καὶ ζάκοτος ἔδοξε. χεῖται δὲ καὶ μισϑος, ὡς προερ-1215 
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o£, δικαστῇ τὰ δύο τοῦ χρυσοῦ τάλαντα δικαιοχρισίας ἄϑλον, ἐπὶ δικαιοσύνην. προχαλούμενα. εἰ 

μὴ τι ἄρα ἢ τῷ τεχνικῶς δημηγορήσαντι δικηγόρῳ κεῖνται μισϑὸς χατὰ τοὺς παλαιοὺς, 1j τῶν δικαζομέ- 

γων τῷ μὴ ψευσαμένῳ, ὡς προτι ᾿μωϑέντος του ψευσαμένου. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι καὶ ἄλλη τις ἣν ἐν τοῖς τοι- 

οὕτοις δόσις χρημάτων. καὶ ἐλέγετο τὰ τοιαῦτα χρήματα ὑποφόνια, διδόμενα τοῖς φόνου κατηγοροῦσιν, 

ἵνα μὴ ἐ ἐπεξελϑωσι. χαὶ ταῦτα μὲν ὡς ἐν ἐπιτόμῳ δικαστηρίου παλαιοῦ διάϑεσις. nv δὲ παλαιὸν ἔϑος 

καὶ τὸ ποινὴν ἔστιν ὅτε διδοσϑαι ὑπὲρ φόνου χαὶ μὴ ἀνάγχην εἶναι φέυγειν ἀεὶ τὴν πατρίδα τὸν mego- 

vevxora. ἔφη γάρ᾽ δίο ἄνδρες ἐνείχεον εἵνεκα ποινὴς ἄνδρος ἀποφϑιμένου. χαὶ ἕστὲν ἐνταυϑα μάλιστα 

κυρία λέξις ἡ ἐπὶ φόνῳ ποινὴ, ἐκ τοῦ φόνου γινομένη. καὶ 9 μέν, φησιν; ηὔχετο πάντ᾽ ἀποδοῦναι, 

ἤγουν χρεωστιχῶς δοῦναι, χθέος γὰρ τι χαὶ ἡ ποιγὴ" ὁ δὲ ἀπαιτῶν τὴν ποινὴν ἔλεγε μηδὲν ἑλέσϑαι. 
(Mer Ss ág8. ) ̓ Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, νείχεον εἵνεχα ποινῆς , διασαφητιχὸν ἐστι τοῦ, νεῖκος ὀρώρει, Ü nu 

οὐ μόνον μάχην δηλοῖ, αλλὰ χαὶ ἕτερα εἴδη στάσεων. (Vers. 500.) To δὲ, δήμῳ πιφαύίσχων, ὡς ἐν 
δημοκχρατίῳ τὴν δίκην ὑποτίϑεται λέγεσθαι, ὁποία χαὶ ἡ τῶν ᾿᾿ϑηναίων πολιτεία. (Vers, 201.)" Ἴστωρ 

δὲ 7 ἢ 0 μάρτυς παρὼ τὸ εἰδέναι, ἀφ᾽ οὗ καὶ ὁ ἴδρις, καὶ παρὰ τὸ ἴσημι τὸ γινώσχω, ἵνα δηλοῖ τὸν ἐπι- 

στήμονα μάρτυρα, ἢ) ὁ χριτὴς διὰ τὸ ἐπίστασϑαν χαὶ αὐτός. Τὸ 9; πεῖραθ : ἑλέσθαι, ἀρέτην δηλοῖ 

10 

xat μάρτυρος χαὶ χριτοῦ ἀγαϑυῦ, ot πέρας οἴδασι τιϑέναι τοῖς πραγ ἥμασιν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ὁ Ὁμηρικὸς 20 

ἔστωρ καὶ ἰδύος ἐλέγετο παρὰ τοῖς παλαιοῖς ἐν δικφορουμένῃ γραφῇ: Παυσανίας yovv ἐν οἷς ἔγραψε κατὰ 

στοιχεῖον. ἐν μὲν τῷ εἶ στοιχείῳ γράφει εἰδτοι, μάρτυρες ἐν δὲτῷ V, ἰδύους, μάρτυρας; συνίστορας. 

δηλον δὲ ὅτι συνίστωρ σύστοιχον ἐστι TO ἴστορι. εἰ δὲ διφορεῖ τὴν y γραφὴν καὶ αὗτος, καινὸν οἱ δέν. 

ὅτι δὲ ἰδι ους χαὶ “ράκων καὶ Σόλων τοὺς μάρτυρας φησὶν; Ἄἴλιος Δι ονίσιος ἱστορεῖ. οἱ δὲ ἀμφοτέρω- 

ϑὲν ἐπηπύοντες ἀρωγοὶ λαοὶ δικηγόροι ὡς εἰχὸς εἰσιν ἢ καὶ κοινὸς ὄχλος, ὁποῖα τὰ τῶν δημοχρατοὺμέ- 

ψων. κάλλους δὲ ποιητικοῦ παρίσωσις τὸ ἐπήπυον xci τὸ ἐρήτυον. ( Vers. 904.) Ξεστοὶ δὲ λίϑοι οἱ χει- 

ρόχμητοι xol μὴ εἰκῇ κείμενοι 1) οἱ εὔξεστοι. λέγοιντο δ᾽ ἂν οἱ τοιοῦτοι ϑῶκοι xci ἐλαίῳ στίλβειν διὰ 
τὸ εὖ ἐξέσϑαι.  [egog δὲ κύχλος ὁ τῆς ἀγορᾶς διὰ τὴν ἐν αὐτῇ ϑέμιν xoà δίκην, ὧν ἱερόν τι ὁ τοιοῦτος 

εἶναι κύκλος δηλοῖ. συντελεῖν δέ τι ἐνταυϑα φανεῖται καὶ T0, ἱράων προπάροιδε χαϑημενοι» ὃ ἐν τοῖς 

ἑξῆς χεῖται. ὅτι δὲ χυκλοτερὴς 5 ἀγορὰ, ἐν ἡ καὶ η βουλὴ. δῆλον χαὶ ἐκ τοῦ, ὀλιγάκις ἄστυ καγορᾶς 

χραίνων χύχλον. ( Vers. 505.) To ài, σχηπτρα χηρύχων ἐν χερσὶν ἔχον, στρυψνὼς dais nota χρὴ μὲν 

yap σχῆπτρα ἔχειν τοὺς δικαστας. “καϑήμενοι δὲ πάντως οὐχ ἔχουσιν. αἵσσοντες yap, o ὃ *éariv ἀνιστά- 30 

μένους χρατοῖσιν αὐτά. ἔχουσιν οὖν τὰ τούτων σχηπτρα περιεστῶτες οἱ κήρυκες. εὖ τοίνυν οἱ κήηρυχὲς τὰ 

ἐχείνων ἀναγκαίως ἑστῶτες 7 ρατοῦσιν 1 ἔχουσιν coa οἱ δικασταὶ τα σφῶν σχήπτρα ἐν χερσὶ κηρύχων. xc 

δῆλον ὡς ἄλλως uiv ἔχουσιν αὐτὰ ἑστηχότε ἐθ, κρατοῦσι. γὰρ αὐτοὶ χειριζόμενοι ἄλλως δὲ ἔχουσι τὰ 
τοιαῦτα ἐν χερσὶ κηρί χων" κέκτηνται. γὰρ ὡς οἰχεῖα ὄντα. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐκ τοῦ σχηπτρα ἔχειν ὁ σκηπτοῦ- 
χος σύγκειται; ἀποδραμόντος τοῦ Q διὰ καλλιφωνίαν. εἶεν δ᾽ ἂν σχηπτοῦχοι ovy οἱ κήρυχες, εἰ καὶ 

ἔχουσι σχήηπτρα δικαστιχά, οἱ δικασταὶ δὲ μάλιστα συνήϑως λέγοιντ᾽ ἂν σχηπτουχεῖν κατὰ TO, σχη- 

πτοῖχοι βασιλῆες. ὅτι δὲ βασιλεῖς xot οἱ δικασταὶ; δηλοῖ χαὶ Ἡσίοδος ἐ ἐν τῷ, ὧδ᾽ αἶνον θασιλεῖσ᾽ ἐρέω. 

( Vers. 506.) ᾿Περοφώνους δὲ κήρυκας “Ὅμηρος χανταῦϑα εἰπὼν τὸν χατὰ Ζήνωνα τὴς φωνὴς ὅρον 

προυπέβαλεν. εἰπόντα, φωνή ἐστιν erg πεπληγμένος. Er δὲ τῷ, ἔπειτα ἤϊσσον, ἀργὸν τὸ ἔπειτα xe 

ὁμοιότητα τοῦ δὴ" οὐ γὰρ δύναται οὐδ᾽ ἐνταῦϑα τὸ μετὰ ταῖτα «δηλοῦν. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ἐν τοῖς 

«Αἰλίου Διονυσίου φέρεται καὶ ὡς Αττικὰ μὲν τὸ εἶτα καὶ ἔπειτα" τὸ δὲ εἶτεν, φησὶ, καὶ ἔπειτεν ̂ Iaz«* 

διό, φησι, καὶ παρ ̓ Ἡροδότῳ κεῖνται. ( Vers. 508. ) To δὲ, ἀμοιβαδὶς Ἀδὺ ἐδίκαζον, ἀντὶ τοῦ ἐναλ- 4o 

λαξ, πρῶτον ἀνιστάμενος οὗτος; εἶτα ἐκεῖνος, μεϑ'᾽ oUg ὅὄλλορ: ἢ ἀμοιβαδὶς ἀντὶ τοῦ κατὰ λαχμὸν 

τινα καὶ χλῆρον ἄλλοτε ἄλλος, ὡς iv τῷ κατ᾽ ἡ΄ϑήνας δήμῳ ἐγίγνοντο , καϑὰ δηλοῖ καὶ ὁ τῶν ᾿“ττικῶν 

ἐϑὼν διδάσκαλος χωμιχός. Τὸ δὲ ἐθύνεαξα ὡς ἐκ τοὺ ἰϑύνω € ἔχει τὸ ἀμετάβολον. ἄλλως γὰρ ἐκ τοῦ ἰϑὺς 

ἰϑύτατα ὥφειλεν εἶναι xo ὁμοιότητα τοῦ ευὐϑὺς εὐϑύτατος καὶ τῶν ὁμοίων: (V ers. 509) ἡ Ὅτι τὴν 

εἰρηνεύουσαν πόλιν φράσας. ὡς ἐβῥέϑη,, ὁ ποιητὴς τὰ περὶ τὴς δευτέρας οὕτω φράζει" τὴν δ᾽ ἑτέρην 

πόλιν ἀμφὶ δύο στρατοὶ ἑἵίατο λαῶν, τεύχεσι λαμπόμενοι. δίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλὴ, rà διαπρα- 

ϑέειν, ἢ ἄνδιχα πάντα δάσασϑαι χτῆσιν, ὕσην πτολίεϑρον ἐπήρατον ἐντὸς ἔεργεν. οἱ δ᾽ οὔπω πεί- 

M ἃ 
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50 ϑοντο; Ào* 40 δ᾽ ὑπεϑωρήσσοντο. τεῖχος μέν 0 ̓ ἄλοχοί τὲ φίλαν χαὶ νήπια τέχνα ovar- ἐφεσταότες, 

μετὰ δ᾽ ἀνέρες, οὗς ἔχε γῆρας. οἱ δ᾽ (cav: "joy δ᾽ ἄρα σφιν "ons , xa Παλλάς ᾿'ϑήνη, ἄμφω χρυ- 

σείω, χρύσεια δὲ εἵματα ἔσϑην, καλὼ καὶ μεγάλω σὺν τεύχεσιν, ὥς τε ϑεώ περ ἀμᾳὶς ἀριζήλω" λαοὶ 0 216 

ὑπολίξονες ἦσαν. οἱ δ᾽ ὅτε δή Ἵ ἵκανον » ὅϑι σφίσιν εἰκε λοχῆσαν ἐν ποταμῳ; ὅϑι vr ἀρδιιὸς ἔην 

πάντεσσι βοτοῖσιν , ἔνϑ'᾽ ἄρα τοί: γε ἵζοντ᾽ εἰλυμένοι αἴϑοπι χαλκῳ. τοῖσι Ü ἔπειτ᾽ ἀπάνευϑε δύω σχο- 

60 ποὶ εἵατο λαῶν; δέγμενοι ; ὁππότε μῆλα ἰδοίατο Ἀχαὶ ἕλικας βους. οἱ δὲ τάχα προγένοντο, δύω ὃ ἄμ 

ἕποντο νομῆες τερπόμενοι σύριγξι" δόλον δ᾽ οὔτι προνόησαν. οἱ μὲν τὰ προϊδόντες ἐπέδραμον, ὦκα δ᾽ 

ἔπειτα τάμνοντ᾽ ἀμφὶ βοὼν ἀγέλας καὶ πώεα καλὰ ἀργεννῶν οἵων; χτεῖνον δ᾽ ἐπὶ μηλοβητῆρας. οἱ 

1159*3' ὡς οὖν ἐπύϑοντο πολὺν κέλαδον παρὰ βουσὶν, ἱράων moo D» χαϑήμενοι , αὐτίχ᾽ ἐφ ἵππων 

βάντες ἀερσιπόδων μετεκίαϑον , αἶψα Ó ἵχοντο. ᾿στησάμενοι ἊΣ ἐμάχοντο μάχην ποταμοῖο παρ ὄχϑας, 10 

ἣν καὶ ép gata εὐϑὺς ἐν στίχοις ἑπτὰ, οἱ ἐφεξης δηλωϑήσονται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι δύο στρατοὺς ἐνταῦϑα 

τινὲς μὲν μιᾷ πόλει καὶ ἀμφοτέρους ἐπελ ϑόντας φασὶν, ὡς προεῤ(έϑη γοεῖν ὁ το θυ ή ὅν σοφὸς, ἕτε- 

10 ρον δὲ τὸν μὲν ἕνα πολέμιον πάνυ τοῖς ἕν τῇ πόλει. τὸν δὲ € ἕτερον οὐ λίαν τοιοι ἢ τον. τὸ δὲ ὅλον εἰπεῖν, 

πάνυ τετάραχται ἡ τοιαύτη 0A1j ἔννοια , xoi διόλου ἔχει τὴν ἀμφιβολίαν, ὡς δειχνύουσιν οἱ siio, 

δεξιώτατα συμβιβάξοντες τὰς διαφόρους ἐννοίας. Καὶ σημείωσαι χαὶ τὸν τόπον τοῦτον μάλιστα; εἴ — 

τινα ἄλλον, εἰς “ἀμφιβολίας παράδειγμα. φαίνεταν quo ἐνταυϑα μία uiv ἔννοια τοιαύτη τις" ὡς oL 

μὲν πολέμιον ἐζήτουν δάσασϑαν τὰ τὴς πόλεως, εἰ μὴ βούλονται οἱ πολῖται πορϑηϑῆήναι" αὐτοὶ μέντοι 

20 οὐχ ἐπείϑοντο, «AL. ἡτοιμάζοντο εἰς λόχον, xa τὸ τεῖχος τῇ ἀχρήστῳ DETTA φυλάσσειν "ἐπιτρέψαντες 

καὶ ἀφικόμενοι εἰς τὸν ποταμὸν; ὅπου ἠρδεύοντο τὰ βοτα, ἐχρύπτοντο ̓ χαϑίσαντες δύο ᾿σχοποῦς xara 

τῆς ἤδη γεν ομένης λείας τῶν πολεμίων. χαὶ οἱ πολέμιοι ἡλϑον. δύο δὲ ἦσαν ποιμένες αὑτοῖς, τὰ ληι- 20 

σϑῶντα μὲν Coe ποιμαίνοντες ; τὸν λόχον δὲ οὐ προϊδόμενοι. i ἐπιδραμόντων δὲ τῶν πολιτῶν τοῖς ποι- 

prios , πυϑόμενοι οἱ πολέμιοι ἐν ὅσῳ ἔτι ἐβουλεύοντο; αὐτίχα ép ἵππων βάντες ἱ ἱστῶσι μάχην παρα 

τῷ ποταμῷ. καὶ αὕτη uiv μία ἔννοια TOU χατὰ τὴν HIS πόλιν χωρίου. ἑτέρα δέ τις τοιαύτη, ὡς οἱ 

μὲν πολέμιοι ἐβούλοντο τὰ σφίσιν; ὡς ἐῤῥέϑην, δοχουντα περὶ τῆς πόλεως" τῶν δὲ πολιτῶν μὴ πειϑο- 

μένων λόχῳ ὑπεϑωρήσσοντο οἱ ἀντίμαχοι 7 παρὰ τῷ ποτάμῳ xal ἐκαϑισαν σχοποὺς; προσδεχόκιενοι τὰὼ 

ζῷα τῶν πολιτῶν, πότε ἂν ἔλθωσι πεομένα S τῶν δὲ νομέων ἐλϑόντων ἀγνοίᾳ vov λόχου ἐπιδραμόντες 

oi πολέμιοι τί τε ζῷα ἕταμνον καὶ τοὺς νέμοντας ἔχτε ἐνὸν; οἱ δὲ πολῖται βουλευόμενοι μὲν, μαϑόντες 

δὲ ταῦτα, βοηϑοῦσι τὴν ταχίστην» χαὶ μάχη γίνεται. αὕτη καὶ ἢ δευτέρα ἔννοια. 3j δὲ τρίτη ὧδέ πως 

ἔχει. διχῇ τοῖς πολεμίοις στρατοῖς ἥνδανε βουλὴ, τοῖς μὲν nci μὲν τὴν πόλιν, τοῖς δὲ ἀφεῖναι; μὲν 

3o ἀπόρϑητον; μερίσασϑαν δὲ τῷ ἐχείνης ἐκ συμ ϑάσεως κοιγὴς. “πεὶ δὲ ὁ εἷς imd οὐχ ἐπείϑετο τοῖς 30 

τοὺ ἑτέρου, γίνεται. λόχος. καὶ ἡ μὲν πόλις φυλάσσεται, καὶ ὁ τῆς πόλεως στρατὸς ἐξ ey ὡς εἰχὸς κατὰ 

τὸ σιωπώμενον. τῶν δὲ δύο ἐχείνων στρατῶν ὁ ἕτερος λοχῶσι παρὰ τῷ ποταμῷ κατὰ τῶν συστρατεῦ- 

σαμένων καὶ ληίξονται τὰ ἐκείνων» πρότεροι ἐπιδραμόντες" οἱ δὲ πυϑόμενοι ἀνθορμῶδι: καὶ οὕτω δη- 

λαδὴ uévet ἀπαϑὴς ἡ πόλις; ὡς τῶν δύο στρατῶν ἐχπολεμωϑέντων ἑαυτοῖς. Σηκείωσαιν οὖν Ong ὁ 

ποιητὴς ἐνταυϑα orQvg voz γράψας χαὶ δείνωσας τὴν φράσι γ ταῖς συχναῖς ἀντωνυμίαις, τῷ οἱ uiv, καὶ 

οἱ δὲ, καὶ τοῖς ὁμοίοις, εἰς «σάφειαν τὸν λόγον ntu; ἐν. ὡς ἐντευϑεν TO χωρίον τοῦτο μερισϑῆναν 

εἰς τριπλὴν ἑννοίαν. ( Vers. 511.) Ὅρα δὲ ὅτι τὸ, πάντα δάσασϑαι, ἡριήνευσεν εἰπῶν, κτῆσιν 001] 

τις ἣν ἔσω, ἣν χαὶ ἐπήρατον λέγει; οὐχ᾽ ὅτι νῦν ἐν τῷ δαιδαλματι τοιαύτη φαίνεται, ἀλλ᾽ ὅτι πραγ- 
ματιχὰς τοιαύτην εἰναν xen τὴν μὲἐρισϑησομένην χτησιν. ἴσως δὲ του audito μᾶλλον ἐπίϑετόν 

ἐστι τὸ ἐπήρατον διὰ τὸ χρυσέας ὕλης εἶναι. ( Vers, 512.) ᾿Βέργειν δὲ καὶ νῦν TO συγκλείειν ἤτοι πε- 40 

ρεέχειν. ( Vers. 513.) To 02, οὔπω πείϑοντο, οὐχ ἐξ ἀνάγκης χρονικῶς ἐρβῥέϑη ὡς μελλόντων ὕστερον 
&o πεισϑῆναι. ἀλλὰ δύναται νοεῖσϑαι ἁπλῶς xci ἀντὶ τοῦ οὐκ ἐπείϑοντο, ὥς που καὶ ἀλλαχοῦ κεῖται 

τὸ, ἐπεὶ οὔπω πάντες ὁμοῖοι. καίρια δὲ πάρισα ἐν ἑνὶ στίχῳ, τὸ πίϑοντο καὶ ὑπεϑωρήσσοντο. ἔστε δὲ! 217 
τὸ ὑπεϑωρήσσοντο ἀντὶ τοῦ χρίφα xal δολίως ὠπλίζοντο. δόλος γάρ τις 0 λόχος. διὸ zai φησὶ, δόλον 

δ᾽ οὔτε προνόησαν. διὸ xal ἵζοντε οἱ λοχῶντες, καὶ λόχον χαϑίζειν λέγεται ὁ λοχαγὸς. xci ἔστιν οἰχεῖον 
ἐπὶ δολιευομένων εἰπεῖν τὸ, οἱ δ᾽ οὔπω πείϑοντο, λόχῳ δ᾽ ὑπεϑωρήσσοντο. ἔχει δέ τινα ὁμοιότητα 
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πρὸς τὸ ὑπεϑωρήσσοντο καὶ τὸ ὑραιρεῖν καὶ τὸ ἐφελέσϑαι, ἃ καὶ αὐτὰ δόλον δηλοῖ, κλεπτιχὸν μέντον 
ἐχεῖνα. ( Vers. 314.) "Ev δὲ τῷ, τεῖχος μὲν ἄλοχοί τὲ χαὶ ye, ἐμφαίνεται δεῖν μηδὲ τὰς γυναῖκας 

τῶν πολεμιχῶν ἔργων ἀμαϑεῖς ἀφεῖσϑαι, καὶ τὰ νήπια δὲ ὡς oiov τε πωλοδαμνεῖν εἰς τοὺς ὑπὲρ τὴς 

πατρίδος κινδύνους. χαὶ ἔστι ταῦτα τῶν ἐπὶ τορος προρῥηϑέντων προμηϑέστερι χαὶ γενναιότερα. 

ὁ μὲν γὰρ ἐν T) DA ῥαψῳδίᾳ παῖδας πρωϑήβας χαὶ πολι οχρυταιρους γέροντας χελεύει περὶ τὸ ἄστυ λέ- 

ἕασϑαι, τὰς δὲ γυναῖκας ev μεγάροις πῦρ χαίειν καὶ φυλάσσειν. o δὲ ὁπλοποιος οὗτος “πρὸς τοῖς 

πρεσβυτέροις xol τὰς ἀλόχους καὶ τὰ νήπια τῷ τείχει πρὸς φυλακὴν ἐφιστῷ, διδάσκων μὴ) ὀχγεῖν μηδὲ 

τὰς yvvoáé , αλλ᾽ ἀνδρεῖα ἔστιν οὗ ἐπιτηδεύματα καϑηκόντως παιδεύεσϑαι, ὁλποία τις καὶ ἡ "Avàgo- 50 

μάχη, xal τοὺς παῖδας δὲ £x νηπίων ὡς οἷον τε συνεϑιζειν πόνων τοῖς τεχοῦσι zowoveiv. IAcvov οὖν 

10 ἐν Νόμοις ἀξιῶν καὶ γυναῖκας γυμνάζεσϑαν τὰ πολεμιχὰ παρ᾽ Ὁμήρου τὴν ὑποϑιήχην ἐ ἔχει μαϑών. χαὺ 
Σαυροματῶν δὲ αἱ γυναῖχες αὐδρείαν ἔνδυσαι στολὴν πολεμοῦσιν. ἔστι δὲ καὶ τὰς ““μαξόνας εἰς συγκρό- 

τησιν τοῦ λόγου παραλαβεῖν P “Ροδογούνην δέ τινα καὶ ᾿“Ιταλάντην χαὶ ἥτις c Àn τῶν καϑ' ἕκαστα γυνὴ 

ἀνδρεία, περιττὸν ἱστορεῖν. ὅλως γάρ; ἐπειδὴ τοῖς παιδουργοῖς μορίοις ἀνὴρ διενηνύχατον za γυνὴ, 

τῇ quae δὲ οὐδὲν, ovx ἀπεικὸς ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἀμφοτέρους e εὐδοκιμεῖν. ( Vers. 515.) Τὸ δὲ θύειν }) 

θῥύεσϑαι vvy μὲν συνήϑως ἡ μύρῳ ἐπὶ του ψ υλάσσειν τίϑεται. Παυσανίας δὲ καὶ ἐπὶ ϑυσίας dieta 

τὴν λέξιν λέγει, ὅϑεν καὶ αναρῥύειν φησὶ τὸ ϑύειν, χαὶ ἡ ϑυσία αγνάρῥυσις. δῆλον δὲ ὅτι xoà ἐπὶ τοῦ 

ἕλκειν 5? λέξις λέγεται, ὡς δηλοῖ χαὶ τὸ θυστάζειν ἀπ᾿ αὐτοῦ yy ογος. τοῦτο δὲ τοῦ & πλεονάσαντος 

ἐρύειν λέγεται; χαὶ ἴσως ἀπὸ τοῦ θύειν TO ἑλκύειν, χαὶ ἀνάρῥυσις " vota , ὥς περ ἀπὸ τοῦ ἐρύειν τὸ 

ἀνερύειν γίγνεται. Ἰστέον δὲ ( ὕτι eX τοῦ ἐρύω γίγνεσϑαν δοχεῖ xci τὸ «QUO τροπῇ τοῦ € εἰς ἃ κατὰ τὸ 

20 “Ἄρτεμις ἼἌρταμις: ἐκ δὲ τοῦ ἀρύειν καὶ ὁ παρὰ τῷ κωμιχῷ αρύβαλλος καὶ ἡ αρύταινα καὶ «Qu ἄστιχοι 60 

καὶ ἀρυσάναν xai ἀρυστῆρες. '"[o δὲ ἐεσγαουσέβ συγκείμενον μὲν τῷ γήπια τέχνα καινύσχημόν ἐστι" 

συνταχϑὲν δὲ τοῖς eg esu κοινὸν ἐστιγ ἵνα 2). ἐφεσταύτες μετὰ δ᾽ ἀνέρες ove ἔχε γῆρας, ἤγουν Qvaro 

τῆς πόλεως τὸ τεῖχος ἐφεστῶτες καὶ οἱ ἔξωροι, οἱ οὐκ ἂν εἰ υῶς ἔχειν γῆρας ῥηϑεῖεν, ἀλλ᾽ ἔχεσθαι 

ὑπὸ γήρως κατὰ τὸν ποιητὴν, ὡς οἷα τινὲς πεδῆται ἢ ἢ αἰχμάλωτοι. Καὶ t ὕρα TO; ovs ἔχε γῆρας, περι- 

φρασϑὲν avri τοῦ γέροντες. χαὶ ἄλλως δὲ προ τν εἰπεῖν περὶ τοῦ, ῥίατ ἐφεσταύτες, τινὲς μὲν συμ- 

βιβάζουσι τελείαν στίζοντες εἰς τὸ ῥύατο, εἰτα ἐπαγοντὲς TO, σὺν δὲ αὐτοῖς; ὡς ἐῤῥέϑη, ἑστῶτες κχαὶ1160 
οἱ γέροντες. ἕτεροι δέ φασιν iex ἐοικέναι σχήματι. προαποδέδοται γὰρ τὸ ἐφεσταότες ἀρσενικὸν 

ὄνομα; πρὶν εἴπῃ τὸ ἀνέρες, οἷόν τι χαὶ τὸ, Πυριφλεγέϑων Té θέουσι Koxvtóg τε" καὶ, ἐὰν "Ano 
ἄρχωσι μάχης xol Φοῖβος. xci ἐν τούτοις γὰρ ἡ μετοχὴ προεχπειξώνηται ; ἣν. ἔδει ἐπάγεσϑαι. ἄλλον 

3o δὲ παράγουσι σχήματα ὕμοια Ὁμηρικὰ ἐν ϑηλυκῷ σημαινομένῳ ἀῤῥενόφωνα, οἷον χλυτὸς ᾿Ιπποδάμεια, 

ϑῆλυς αὐτμὴ; ὀδμὴ ὁλοώτατος, Ó ὕπα χάλκεον, ἀλὸς πολιοῖο᾽ καὶ ἐπὶ δυϊχῶν δὲ, πληγέντε κεραυνῷ, 

ἀντὶ TOU πλ ηγεῖσαι. οὕτως οὖν, φασὶ, καὶ ὧδε ἄλοχοι χαὶ γήπια τέχνα φύλασσον ἐφ ἑσταότες. χαὶ ἀλλ hog 

δέ, φασι, τῷ νήπια τέχνα συναχούεται τὸ ἄῤῥεν οἱ παῖδες , ὡς χαὶ ἐν ἄλλοις γίνεται. τοιοῦτον χαὶ τὸ, 

νεφέλη δέ μιν ἀμφιβέβηχε, τὸ μὲν οὔποτ᾽ ἐρωεῖ" πρὸς τὸ γέρος γὰρ, n enc 'δοσις τῇ vepéi ἢ ἀντιφωνού- 

μένον " χαὶ πάλιν, βοῦν ἀζαλέην ; TO μοι ἐστί" προς γάρ τὸ σάχος ἢ νας ορώ" χαὶ εἰροπόχοις, ὀΐεσσι, 

τὰ δ᾽ ἐρῆμα φοβεῖται" πρὸς τὰ πρόβατα yao )) τὰ πώεα ἀναφέρει τὸ σγῆμα. τοιοῦτον καὶ το; δίχα 

πάντα δαάσασϑαι κτῆσιν; ὅσην πόλις ἐντὸς ἐέργει. ( Vers. 517.) To δὲ, ἄμφω χρυσείω, ἕως TOU, 10 

angie ἀρηζήλω, μεγάλοις ἐ ἐπέπρέπει 'στρατιωτικοῖς προσώποις mou ἔχουσιν. ἔστι δὲ καὶ ἐνταῦϑα 

τὸ ἀμφὶς οὐχ αὐτόχρημα ἀντὶ τοῦ ἄμφω, αλλὰ συγήϑως 'αντὶ τοῦ ἀμφοτέρωϑεν, "Adone μὲν ἐχεῖϑεν, 

4o Ava δὲ ἔνϑεν. ( Vers. 219.) To δὲ, λαοὶ ολίζονες, πρὸς πιϑανότητα κεῖται, ὡς ἐΐλλως ἀπίϑανον ὃν 

μυριοπληϑὴ στρατὸν ἐνϑέσϑαι τῇ ἀσπίδι ἐχούσῃ πολυειδὴ ἀγάλματα. * Ὅρα δὲ τὸ ολίζοντες ἐπὶ πλήϑους 
ἤγουν διωρισμένου ποσοῦ τεϑὲν καὶ ἐνταῦϑα. τὸ μέντοι ὀλίγον ἐν ᾿Οδυοσείᾳ ἐπὶ μεγέϑους τέϑειται ἐν 

τῷ, ὀλίγος καὶ οὐτιδανὸς, τουτέστι τὴν ἡλικίαν μιχρός. λέγεται δὲ καὶ ἐπὶ ἀσωμάτων πραγμάτων κ λέξις, 

oiov , ὀλίγος δέ μον ϑυμὸς ἐνηξν; xci , ὀλίγη, δὲ ἀνάπνευσις πυλέμοιο. ἐν δὲ ῥητορικῷ λεξικῷ «“Ἰϊλίου 

“ιονυσίου :φάρεταῦν χαὶ ὅλιον τὸ ὀλίγον. φησὶ γάρ" ὀλίγον. τὸ δὲ ὄλιον ἢ βάρβαρον ἢ Ιακόν. τοῦ δὲ ὁλι- 

Cav 1j χρῆσις καὶ παρὰ «Ἱυκόφρονι. δοκεῖ δὲ ἡ λέξις “Ἰἰολέων εἰναι. διὸ καὶ προπαροξιίνεται τὸ ὕλιζον, 
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οὐ τονούμενον κατὰ τὸ ὀλίγον. ( Vers. 520.) To δὲ, ὅτε δὴ ὁ ἵκανον, φίλως Ὁμήρῳ χαὶ αὐτὸ διὰ 

τοῦ ῥὰ συνδέσιου ὀγκοφωνεῖται. To δὲ, εἶχε λοχῆσαι διὰ “διφϑόγγου ἐ ἔχουσι τὰ τῶν ἀντιγράφων ἄχρι- 

20 βέστερα. χαὶ σημαίνει τὸ ἐῴχει χαὶ ἔπρεπεν. εἰ δέ που γράφεται, διὰ τοῦ ἢ, τὸ κα "Uis σημαίνει. ἐκ 

δέ yt τοῦ πρώτου εἶχεν. ἤγουν τοῦ δια διφϑόγγου , γίνεται τὸ εἰχος, ὥς περ ix τοῦ ἑτέρου ἤγουν τοῦ 

κοινῶς μέσου παρακειμένου γίνεται τὸ παρὰ “Ἡροδότῳ μὲν xci τοῖς ὁμοίοις οἰχος. παρα δὲ ᾿αἰττιχοῖς 

ἐοικός. (Vers. 521.) To δὲ, παντέσσι βοτοῖσι, xcu vog doy nueruo Ton. καὶ οὐ χατὰ τὸ; πάντεσσι βρο- 

τοῖσιν. οὐδετέρου μὲν γὰρ γένους τὸ βοτοῖσι * τὸ δὲ πάντεσσιν ἀρσενιχοῦ. χαὶ ἔστιν ἀπαγαγεῖν καὶ τοῦτο 
εἰς τὸ ξενίζον τοῦ κτεάτεσσιν, ἤγουν κτήμασιν» 0 καὶ ἐν Οδυσσείᾳ κεῖται. (Vers, 522.) To δὲ, εἰλυ-118 

μένοι χαλκῷ; ὃ ἐστι ιϑεκρδυμμένρες οὐκ ἀπέοιχε TOU εἱμένοι. χαὶ ἐπιειμένοι. (Vers. 525.) To δὲ προ- 

γένοντο οἱ uiv μεϑ " 'θμηρον ἐπὶ ngo ME τιϑέασι χθονικῆς , οἷον προεγένοντο τὰ Τρωιχὰ τῶν Heec 10 

σιχῶν, ὃ 2t6Q "Ourjo 0g προτετύχϑαι λέγει ἐν τῷ, ἀλλα τὼ μὲν προτετύχϑαι ἐάσομεν" ἐνταυϑα δὲ ἀντὶ 

τοῦ προέκοψαν τῇ οδῳ, 1) ἀντικρὺ χαὶ ἕμπροσϑεν 5 ἐγοντο- σαφέστερον δὲ αὐτοῦ ὡς ἐντελέστερον τὸ 
πρὸ ὁδοῦ ἐγένοντο; ῥηϑὲν ἀλλαχοῦ. ( Vers. 526. ) ̓Ιστέον δὲ xai ὅτι ἐπὶ τῶν ἀπροσδοχήτως ἐν καιρῷ 

χαρᾶς παϑόντων ix δόλου xczov τι XCÀOV εἰπεῖν το, ἕπαϑον τόδε τι τερπόμενοι σύριγξι, δόλον δ᾽ οὔ 

τι προνόησαν. To δὲ προνόησαν ἀντὶ τοῦ M diciamo; oiqrm ἐξ οὗ ἡ χυ ρεολεκτουμιένη πρόνοια. 
So ( Vers. 528.) To ài τάμνοντο ἔχοι ἂν διαφοράν τινα πρὸς "ro τάμνον. ἐκεῖνο yao καὶ ϑυτιχὴ μάλιστα 

λέξις ἐστὶ πολλαχοῦ παρὰ τῷ ποιητῇ. ( Vers. 229.) Τὰ δὲ unie διαστείλας ἀνωτέρω ἐχ τῶν Bow, 

ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τῷ» βοῶν ἀγέλας zai πώξα ἄργεννῶν οἵων, ὕμως ἐν τῷ μηλοβοτῆράς συνέλαβεν αὐτὰ 

συνήϑως. ἐχτείνοντο yaQ QU μόνον οἱ τῶν μήλων AOLUEVEG , ἀλλὰ συλληπτικῶς χαὶ οἱ βουκόλοι. πάλιν 

δὲ αὖ ὑποχαταβὰς ἐν τῷ; πολὺν χέλαδον παρὰ βουσὶ, τῷ τῶν βοὼν ὀνόματι χαὶ τὰ pae συμπεριεί- 20 

ληφε: ( Vers. 531.) To δὲς ἱράων προπάρφοιϑεν, s εἴληπται μὲν ἀντὶ τοῦ ἐκκλησιῶν, ἤγουν τόπων, ἐν 

οἷς ἐκκλησιάζουσι » «ci ἔστι ταὐτὸν τῷ ἀγορῶν" ἀμφιβαλλετὰι δ᾽ ἐνστατιχῶς παρὰ τοῖς παλαιοῖς κατὰ 

τὴν γραφὴν τὴς ἀρχοΐσης. φασὶ γὰρ ὅτι TO εἰρα: ὃ σημαίνει την ἐκχλησίαν καὶ τὴν μαντείαν, ἔτι δὲ καὶ 

το καῖρα, ἀμφιβαάλλονται. ὁ δὲ τοιοῦτος λόγος τῶν παλαιὰν καὶ ἀπὸ βαρυτόνου svÜ lag € ἑνικῆς κλίνει 
τὸ ἱράων. γίνεται δέ, φασι, ἢ ἀπὸ τοῦ εἴρω τὸ λέγω, ἢ ἀπὸ τοῦ ἱραὶ εἶναι, χκαϑότι xai κύκλος ἄγο- 

ρᾶς ἱερὸς πρὸ ολίγων ἐῤῥέϑη. διὸ καὶ πλεονάζειν μάλιστα ἐν τῷ ἱράων τὴν διὰ τοῦ ᾿ γραφὴν, ἐπεὶ καὶ 
ἱερὸν ἀληϑῶς πρᾶγμα ἡ βουλή. ( Vers. 532.) Ἵπποι δὲ ἀερσίποδες οἱ ἀειρόμενοι, 0 ἐστι κουζιζόμε- 
VOL 7 ποσὶν, ἢ Ὁμηρικῶς εἰπεῖν, φερόμενοι ὑπὸ ποδῶν. χρήσιμον δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ Ἡσιόδου τὸ, ἀερσι- 

40 "πότητος ἀράχνης. ( Vers. 527.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ἐχῳ θάσει πολέμου οἰχεῖον τὸ, οἱ μὲν τα προϊδόντες 

ἐπέδραμον ἕως τοῦ; ποταμοῖο παρ ̓ ὄχϑας, ὡσαύτως xal τὰ pins, πλὴν ὅσον i ἐχείνων μὲν ὑπεξαι- 30 

ρεϑησεταί τινα ἴσως ῥητὰ, οἷον τὸ. ἱράων προπάροιϑε xc iu evo , χαὶ TO , ποταμοῖο παρ ᾿ὄχϑας. 

τὰ δὲ ἐπαγόμενα QV eis. 354.) πόλεμον αὐτόχρημα φφάξει. “φησὶ γαρ᾽ βάλλον δ᾽ αλλήλους χαλκήρεσ- 
σιν ἐγχείῃσιν, ἐν δ᾽ ἔρις, ἐν δὲ κυδοιμος ὀμίλεον, ἐν δ᾽ ὀλοὴ Kuo, ἄλλον ζωὸν ἔχουσα γεούτατον, 

ἄλλον ἄουτον, ἄλλον τεϑνειῶτα κατὰ μόϑον i ἕλχε ποδοῖιν. εἰτα ( Vers, 558.) φράζων aci ὅπως ἐσκεῦα- 

στο ἡ Kno, ἐπάγει" εἷμα δ᾽ ἔχ᾽ ἀμφ᾽ ὥμοισι δαφοινεὸν αἵματι φωτῶν, δια τὰ ἐν πολέμῳ, δηλαδὴ 

αἵματα. καὶ τάχα ἡ εἰχων αὑτὴ ἔπεισε τοὺς “Ἂάκχωνας ἐν μάχῃ χράσϑαι ταῖς πορφυρίσινψ. ὅτι δὲ Θμηριχῷ 

ζήλῳ xci ἡ τοῦ Ἡσιόδου ἀσπὶς τοιαῦτα δαιμόνια ἔχει ὁμιλοῦντα τὴ μάχῃ: ὁ ἐντυχων εἴσεται. εἰτα 
(Vers. 539.) δηλῶν 0 ποιητῆς uj ἐμψι χώσϑαι τὰ ἡφαιστότευκτα ζῷα ἐνταυϑα, χαϑὰ τινὲς πλέον 

TOU δέοντος TEQUTEVOVTGL, ἐπάγει" ὠμίλευν δ᾽ ὥστε ζωοὶ βροτοὶ 1óà ἐμάχοντο; γεχροῖς T ἀλλήλων 

ἔρυον χατατεϑνειώτων. ἴσως δὲ χαὶ μηχανῇ ror £x VOUVTO , ἔχχρουστα ὄντα καὶ οὐ διόλου προσηλωμένα 40 

50 τῷ οάχει. xci οὕτω ἐφςάνταζον τοῖς ὁρῶσι τὸ αὐτοχίνητον, ὁποῖον δή τι πλάττει xat «Τἰσχύλος ἐ ἐν τοῖς 
Ἑπτὼ ἐπὶ Θήβας. Ὅρα δὲ καὶ ἐνταῦϑα τὸ ὁμιλεῖν. χκαιριωτάτην λέξιν ἐπὶ μάχης, ὅτε ὁμοῦ αἱ τακτικαὶ 

ἰλαι γίνονται. ( Vers. 2357.) To δὲ, κατὰ μόϑον ÉAxe noÓoüv, ἐσχημάτισται. τὸ γὰρ χοινὸν χαὶ αχὸ- 

λουϑον nv εἰπεῖν ἕλκουσα, | ἵνα ἣν οὕτω, ἄλλον ζωὸν ἔχουσα, ἄλλον δὲ ἕλκουσα ποδῶν. (V ers, 558. ) To 
δὲ δαφοινέον ὀξύνεται ὁμοίως τῷ ἀδελφέος καὶ τοῖς τοιούτοις" πλεονασμὸν γὰρ ἔχει τοῦ ὃ xar ἐχεῖνα: 

Τὸ δὲ, αἵματι φωτῶν, πρὸς διαστολὴν κεῖται τοῦ ἄλλως τε δαφοινοῦ καὶ τοῦ μὴ ἐξ ανϑρωπείων αἱμάτων. 
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Τὸ δὲ ὡμίλευν εἶχε μὲν εἰπεῖν ὡμίλουν, προέχρινε δὲ τὸ ποιητικώτερον, ὡς καὶ ἀνωτέρω iv τῷ ὁμίλεον. 
(Vers. 539.) 1ὺ δὲ, ὥστε ζωοὶ βροτοὶ, ἐξ οὗ καὶ τὰ ἄλλα τῆς ἀσπίδος ζωὰ εἶναι δοκεῖ, διδωσι 

ζωωτὴν ἀνεπισφαλῶς εἰπεῖν τὴν ἡφαισεύτευχτον ἀσπίδα. 
( Vers. 541.) Ὅει προϑέμενος ὁ ποιητὴς τῇ τοῦ ““χιλλέως ἀσπίδι μετὰ τὰ Ütia, οἷς βραχύ τι ὡς 

ἐξὴν ἐνδιέτρεψε, χαὶ “τὰ κατὰ βιον καιριώτατα ἐπελϑεῖν, xai δύο πόλεις ἐχϑέμενος, ὁποῖαι προεῤῥέ- θο 
ϑησαν, εἶτα μεταβαίνει ἐπὶ τὰ ἐξ ἀνάγκης ἀνϑρώποις χρησιμώτατα, ὧν χεφάλαιον ἡ γεωργικὴ, περὶ 
πόνους δίο σχιζομένη, τὸν Té περὶ ψιλὴν ἄροσιν χαὶ τὸν περὶ τὴν ἀμπελόφυτον. *usÜ" ἣν καὶ τῆς1161 
λοιπῆς γίνεται τῆς περὶ Poir ζωογόνα, ὁποῖα βόες καὶ πρόβατα, οἷς ἀφίησι συννοεῖν χαὶ τὴν τῶν 

121θάλλων βοσχημάτων ἐπιμέλειαν. &T& καὶ χοροῦ μνημονεύσας σώφρωνος; οὗ καὶ αὐτοῦ πολιτικῶς χρεία 

10 ποτὲ τοῖς ἀνιεμένοις, παύει τὴν ἐπὶ πλέον ἔχφρασιν, περιχλείσας τὰ ἐκᾳφρασϑέντα τῷ τῆς οἰκουμένης 
ἢ ἕρχει ἢ σφίγματι ἢ στεφάνῳ, τῷ Ὠκεανῷ, οὔτε ναυτιλίαν παρεισκυκλήσας τῷ λόγῳ, καϑὰ καὶ προε- 
σημειώϑη, φιλογέωργος γὰρ καὶ αὐτὸς ἔοιχεν εἶναι, καϑὰ καὶ ᾿ Ἡσίοδος" διὸ καὶ ϑαλάσσης πρὸς 
ὄνομα μόνον μνησϑεὶς ἐν τῷ, ἐν δ᾽ οὐρανὸν, ἐν δὲ ϑάλασσαν, οὐκ ἐπαφῆκεν ἑαυτὸν εἰς πλέον τοῖς 

περὶ αὐτήν" οὔτε κυνηγετικὴν ἐχδιαίτησιν φράσας, "οὔτε εἰλαπιναζόντων ἀργίας, οὔτ᾽ ἄλλο τι καταῤ- 
ῥιπτοῦν τὸ τῆς Ὁμηρικῆς μεγαλεῖον ποιήσεως. καὶ τέως προτίϑησι τῶν ἄλλων τὸ φύσει ἀναγκαῖον, 

ἐχφρόζων ἄρουραν, καὶ φησί" ἐν δὲ τιϑει νειὸν μαλακὴν πίέειραν ἄρουραν, εὐρεῖαν, τρίπολον. ταῦτα 
δὴ τὰ τῆς ἀγαθῆς νειοῦ ἴδια. πολλοὶ δ᾽ ἀροτῆρες ἐν αὐτῇ ζεύγεα δινεύοντες ἐλάστρεον ἔνϑα καὶ ἔνϑα. 
οἱ δ᾽ ὁπότε στρέψαντες ἱχοίατο τέλσον ἀρούρης, τοῖσι δ᾽ ἔπειτ᾽ ἐν χερσὶ δέπας μελιηδέος οἴνου δόσκεν 
ἀνὴρ ἐπιών. τοὶ δὲ στρέψασκον &v' ὕγμους, ἱέμενοι νειοῖο βαϑείης τέλσον ἱκέσϑαι. καὶ οὕτω ἄροτόν τε 

20 ἐν θλιγίστῳ ἐχφράσας καὶ δαιμονίως, ὥς φασιν οἱ παλαιοὶ, δείξας εἰς οἵαν γῆν σπόρον δεῖ κατατίϑε- 
σϑαι, εἰς μαλακὴν δηλονότι καὶ πίειραν xoi εὔβωλον. ἱστορήσας δὲ καὶ ἔϑος ἀρχαῖον τὴν τῶν ἀροτή- 
gov ϑεραπείαν δι᾽ οἴνου, tva προϑυμοῖντο εἰς. ἔργον, ἐπαινεῖ ( Vers. 548.) xai τὸ τοῦ ΠἊφαίστου ἔργον 

ὡς ϑαυμάσιον, εἰπών" ἡ δὲ μελαίνετ᾽ ὄπισϑεν, ἀρηρομένῃ δὲ ἐῴκει, og περ ἐοῦσα τὸ δὴ περὶ 
ϑαῦμα τέτυχτο. x«i ἐοίκασιν οἱ Gyuot μόνοι χημείαν ἔχειν τινὰ. δι᾿ ἧς ἡ μελανία παρήλλαττε. xai 

ἄλλως δὲ εἰπεῖν, ἐγκαίεσϑαι χυανῷ χρώματι δοκεῖ ὁ τοιοῦτος did xci διὰ τοῦτο ἐπιφαίνειν 
μελανίαν. ( Vers, 541.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι, ὡς nep τὸ πολλοὺς ἀροτῆρας εἶναι, "οὕτω καὶ τὸ πρὸς τοσού- 20 

τους χέρασμα, τὸ πιϑανοὸν ἐκ τῆς εὐρείας νειοῦ ἔχει, ὡς οἷα μακρῶν ὔντων τῶν ὕγμων. ἄλλως γὰρ 
ἀδιανόητον τοσαύτην οἴνου πλάσαι δαπάνην ἐν δραχυτάτοις ὕγμοις. (Vers, 543.) Τρίπολον δὲ γὴν 

ἔφη. διδάσκων οὕτω χρῆναι περὶ γῆν κάμνειν. ρος μὲν γὰρ πολεῖται xaO ᾿Ησίοδον, ϑέρους δὲ νεᾶ- 

Jo Tat, xai τρίτος περὶ αὐτὴν χάματος, ὅτε τοῦ σπείρειν καιρός. ὅτι δὲ καὶ εἰς πλεῖον βωλοστροφεῖται» 
πολλαχοῦ ἡ πεῖρα δηλοῖ. ( Vers, 645.) Τοῦ δὲ δινεύοντες διασαφητικὸν ἐπηγμένον τὸ, ὁπότε στρέ- 
ψαντες. καὶ, oi δὲ στρέψασκον. δινεῖν γὰρ τὸ στρέφειν ἐστί. Τὸ δὲ ἐλάστρεον δηλοῖ μὲν τὸ ἤλαυ- 
vov, παράγεται δὲ οὕτω. ἔστιν ὄνομα ῥηματικὸν ἐλατὸς, ὅϑεν ῥῆμα ἐλατῶ, ὡς ἄτακτος ἀταχτῶ, 

καὶ πλεονασμῷ τοῦ G καὶ 0 ἐλαστρῶ. οὕτω δὲ καὶ τὸ βωστρῶ ἐν Ὀδυσσείᾳ ἐκ τοῦ βωτῶ γενόμενον 
πρόσληψιν ὁμοίαν ἔπαϑεν. ὅτι δὲ καὶ νηῶν ἐλαυνομένων τὸ ἐλαστρεῖν λέγεται, “Ἡρόδοτος δηλοῖ ἐν τῷ, 
τριήρεις ἐλαστρευμένας. ὅτι δὲ καὶ ἄλλαι εἰσὶ λέξεις ἐπένϑεσιν παϑοῦσαι τοῦ 9 διὰ τραχύτητα ἐπιτε- 

τηδευμένην δεμινῶς , δηλοῖ xoi ὁ οἶστρος τὸ ζωὔφιον, ἀφ᾽ oU xai ὁ χατ᾽ ἔρωτα διστρὸς χαὶ οἱ τοιοῦτοι. 

οἶστος op ὧν ἀπὸ TOU. οἴω, τὸ χομίξζω, ἐτραχύνϑη διὰ τοὺ D. ὁμοιοπαϑὲς δὲ καὶ τὸ ἀλάβαστρον, 

ἢ μύυρο ᾿ϑήκη: παρὰ γὰρ Μενάνδρῳ ἄνευ τοῦ Q κατὰ Αἴλίον Πιονύσιον. καὶ παρ᾽ ᾿“Ιϑηναίῳ δὲ κεῖται ὅ0 

$o ᾿“λέξιδος τὸ, οὐ γὰρ ἐμυρίξετο ἐξ ἀλαβάστου. Παυσανίας δὲ καὶ ἐπὶ ἑτέρου σημαινομένου τὴν λέξιν 

τιϑεὶς φησίν" ἀλάβαστος, ᾧ ἐχρῶντο ἐπὶ τιμωρίᾳ τῶν μοιχῶν ἀντὶ τοῦ ῥαφάνου. καὶ τὸ σκῆπτρον δὲ 
πρύσληψιν ἔχει τοῦ Q, καὶ ἄλλα πολλὰ, ἐν οἷς καὶ τὸ ἀγανὸς, ἀγαυρὸς, χαὶ τὸ ὄστρεον ὡς ἀπὸ τοῦ 

ὀστέον, χαὶ τὸ ὕστρειον, ἔτι δὲ χαὶ τὸ ὄστρακον, ἀφ᾽ οὗ xci τὸ ἐξοστραχίζειν, ὃ παρ᾽ ᾿᾿ϑηναίοις 

ἔϑος 5v ὡς ἐν εἴδει" ἀφορισμοῦ ἤγουν ἐξορίας" x«t ὃ ἐποστρακισμός" εἶδος δὲ οὗτος παιδιᾶς, χαϑ' ἣν, 

uni, ὀστράκϊὰ πλατέα ἐχτετριμμένα ὑπὸ ϑαλάσσης προΐενται χατὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ὑγροῦ, καὶ 

ἐπιτρέχοντα ἐνίοτε πολλάκις, ἕως ἀτονήσαντα δυῶσι κατὰ ϑαλάσσης ἡδίστην ποιοῦνται πρόσοψιν" ἔτι 

10 
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ἐχεῖϑεν καὶ παροιμία ἐπὶ τῶν ὅποι τύχῃ μεταβαλλομένων, τὸ, ὀστράκου περιστροφὴ, ἢ ὀστράκου πε- 

ριστραφέντος ἢ μεταπεσόντος᾽" ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν, τῶν πραγμάτων ἐξαλλαγέντων ὡς ἔτυχεν. ἐλέχϑη δὲ 

καὶ αὐτὴ ex παιδιᾶς τοιαύτης. παῖδες δύο γραμμῇ τινὶ μεσολαβούσῃ διεστηκότες, ἀλλήλων ὄστρακον 

ἀνεῤῥίπτουν, οὗ ϑάτερον μὲν μέρος πεπισσωμένον ἡν, τὸ ἐντὸς δηλαδὴ, τὸ δὲ ἐκτὸς ἀπίσσωτυν. διώ- 

ἄοριστο "δὲ τοῖς συμπαίζουσι, τίνων μὲν ἣν τὸ τὴν πίσσαν ἔχον, τίνων δὲ τὸ λοιπόν. καὶ Ott; φασὶν, 

ἀναβληϑὲν τὸ ὄστρακον mé ὅσοι; ὧν μὲν nv τὸ κάτω τοῦ ὀστράκου, ἔφευγον, οἱ δὲ λοιποὶ ἐδίωκον. καὶ 

ἐλέγετο τοῦτο περιστροφὴ ὀστράκου. καὶ ἡ παιδιὰ ὀστραχίνδα ἐχαλεῖτο. χρῆσις τῆς λέξεως ἐν τῇ χω- 

μῳδίς" s πρὸς αἴνιγμα τοῦ ῥηϑέντος ἐξ ὑστρακισμοῦ, Πλάτων δέ, φασιν, ὁ χκωμιχὸς φράζει αὐτὴν 

οὕτως. εἴξασι τοῖς παιδαρίοις τούτοις, οἱ ἑκάστοτε γραμμὴν ἐν ταῖσιν ὁδοῖς διαγράψαντες, διανειμά- 

μένοι DPA ἑαυτοὺς, ἑστᾶσιν αὐτῶν οἱ μὲν ἐχεῖϑεν τῆς γραμμῆς, οἱ δ᾽ αὖ ἐκεῖϑεν. εἷς δ᾽ ἀμφοτέρων 10 
ὄστρακον αὐτοῖς ἀνίησιν εἰς μέσον ἑστώς. κἂν μὲν πίπτῃσι τὰ λευκὰ ἐπάνω, φεύγειν ταχὺ τοὺς ἑτέρους 

δεῖ, τοὺς δὲ διώκειν. 0 δὲ ἀναῤῥίπτων τὸ ὄστρακον mdp, γὺξ ἢ ἡμέρα. τουτέστι τὸ λευχὸν ἐπιφαί- 

γέται τοῦ ὑστράκου, ἢ τὸ πισσηρὸν σκοτεινόν. ὃ περ ἐξ Ὁμήρου παρείλχυσται, γέφος εἰπόντος μελάν- 

τέρον ἠῦΐτε πίσσα. ἔτι πλεονασμὸς τοῦ Q καὶ ἐν τῷ βλήτροισι καὶ ἐν τῷ ἀμφιβλήστρῳ καὶ ἐν τῷ 
ῥόπτρῳ τῷ προδεδηλωμένῳ, καὶ ἐν ἄλλοις μυρίοις. ὁ δὲ τοῦ G6 μέσον πλεονασμὸς ἐν τῷ ἐλάστρεον 
ὁμοίως ἔχει τῷ βωτῶ, βωστρῶ, κομῶ, χοσμῶ. ματροπὸς, Δωρικῶς 7) μητρὸς ὕπα ἔχουσα, καὶ πλεο- 

δο νασμῷ μαστροπός. * C Vers, 544. ) Ὅτι δὲ τέλσον ἐστὶ τὸ τέλος, ἐξ οὗ καὶ γίνεται μεταϑέσει τοῦ σ καὶ 
προσϑέσει τοῦ z ὡς ἂν μὴ εὗρε e c ὄνομα οὐδέτερον ληγον εἰς 0, δηλοῦται καὶ ἀλλαχοῦ. ἴσως δὲ καὶ 
τὸ jrgov xad ὁμοιότητα τοῦ τέλσον γίνεται. ἤτορ γὰρ χαὶ κατὰ μετάϑεσιν rgo xai προσλήψει τοῦ 
y ἦτρον, ὡς ἀπὸ τοῦ ἄω τὸ πνέω, ἐξ οὗ καὶ αὐτὸ τὸ 5roQ τὸ ἐπὶ ψυχῆς, ἵνα ἢ ἦτρον. τὸ συντελοῦν 20 
εἰς τὸ ἄειν, ἃ ἐοτι πνεῖν καὶ ζῆν. δὶς δὲ τὸ τέλσον ἐνταῦϑα ἐγράφη, ὡς τῇ ποιήσει εὔχρηστον. 122 

( Vers. 545.) Τὸ δὲ δέπας ἔχπωμα οἱ μεϑ' Ὅμηρον ἔλεγον μᾶλλον 1j ποτήριον. τραγιχοὶ δέ, φασι, καὶ 
Ἴωνες xoi πῶμα τὸ αὐτό. (Vers. 546.) Ὄγμοι δὲ φανερῶς ἐνταῦϑα αἱ τοῦ ἀρότρου τομαὶ, εἰ καὶ ἐν 
ἄλλοις ἐπίστιχον φυτείαν ἡ λέξις δηλοῖ. καὶ γίνεται παρὰ τὸ οἴγειν ἀποβολὴ τοῦ ἔξ. οἴγεται γὰρ τῷ 
ἀρότρῳ ἡ γῆ ἢ παρὰ τῷ ἕλκω ὄλγμος καὶ oyuog. παρακατιὼν δὲ, ὡς εὐθὺς δηλωθήσεται, καὶ ἐπὶ στιχὸς 
ληίου ϑεριζομένου τὸν Gyuov τίϑησι, δὶς ἐχεῖ τὴν λέξιν εἰπὼν ἀχολούϑως τῷ, ὄγμοι σταχύων. οἱ δὲ πα- 
λαιοὶ εἰς τὴν σημασίαν τοῦ ὄγμου φασὶν οὕτω" OyHOG, ἀρχὴ, τέρμα" διέξοδος δὲ ϑεριστῶν, τάξις, ἔφο- 

δος ϑεριστῶν στιχηρὰ, ἐπίστιχος φυτεία. ὄγμου δέ, φασι, προ rurok ἐπόγμιος, ἐ ἐπίϑετον Δήμητρος. 

60 ( Vers. 54 47. ) To δὲ ἱέμενοι τὸ χρήσιμον δηλοῖ τῆς δι᾿ οἴνου δεὲ ξιώσεως, ὅτι δηλαδὴ οἱ οὕτω τεΐϑερα- 
πευμένοι τάχιον ἵδνται c γαγεῖν τὸ ἔργον εἰς τέλος. 1ὺ δὲ βαϑείης τὸ ἀσφαλὲς ἔχει ἐκ τοῦ xal μαλα- Sc 

κὴν εἰπεῖν ἄρουραν. ἡ τοιαύτη γὰρ εἰς βάϑος τέμνεται. ἄλλως δὲ τεχνικῶς ἐῤῥέϑη, ὡς δέον ὃν βαϑεῖαν 
τέμνεσθαι τὴν νειὸν, 1) καὶ ὡς χρεὼν ὃν τοὺς τοιούτους ἀροτρέας μὴ τῇ ἐπιϑυμίᾳ τοῦ πιεῖν ἐπιπολῆς 

τέμνειν τὴν νειὸν, ἀλλ᾽ εἰς βάϊγος. ( Vers. 548.) Τὺ δὲ ἀρηρομένη ὀρϑῶς μὲν οὕτως ἔχει, εὕρηνται δέ 
1162rivo τῶν ἀντιγράφων καὶ ἀρηρεμένην ἔχοντα διὰ τοῦ £, καὶ ἴσως οὐκ ὀρθῶς. * (Vers. 550.) Ὅτι ϑε- 

ρισμὸν ἐχφράζων φησίν" ἐν δὲ τίϑει τέμενος βαϑυλήιον" ἔνϑα δ᾽ ἔριϑοι tuv, ὀξείας δρεπάνας ἐν 
χερσὶν ἔχοντες " δράγματα δ᾽ ἄλλα μετ᾽ ὄγμον ἐπήτριμα, ὃ ἐστι συχνὰ, πῖπτον ἔραζε, ἄλλα δ᾽ ἀμαλ- 
λοδετῆρες ἐν ἐλλεδανοῖσι δέοντο. τρεῖς δ᾽ ἄρ᾽ ἀμαλλοδετῆρες ἐφέστασαν. αὐτὰρ πιαϑεν παῖδες 

δραγμεύοντες, ἐν ἀγκαλίδεσσι φέροντες, πάρεγον, βασιλεὺς δ᾽ ἐν τοῖσι σιωπῇ σκῆπτρον ἔχων εἱστήξκεν 
το ἐπ᾿ ὕγμου γηθόσυνος κῆρ. κήρυκες δ᾽ ἀπάνευϑεν ὑπὸ δρυὶ "δαῖτα πένοντο. βοῦν δ᾽ ἱερεύσαντες μέγαν 

ἄμφεπον. αἱ δὲ γυναῖχες δεῖπνον ἐρίϑοισι λεῦχ᾽ ἄλφιτα πολλὰ πάλυνον, og καὶ τῶν ἐρίϑων δηλονότι 4 
πολλῶν ὄντων. χαϑὰ καὶ οἱ ἀροτῆρες πρὸ τούτων πολλοὶ ἦσαν. Καὶ ὕρα τὸ ἡδὺ τοῦ ϑερισμοῦ, εἰ χαὶ 
βασιλέα εἰς ϑέαν ἐπάγεται" καὶ ὅτι σαφῶς φράξει ἀγαϑὴν ϑερισμοῦ διάϑεσιν, ὡς μηδὲ ἑμίαν ἡλικίαν 

ἐν ἀργοῖς εἶναι. οἱ μὲν γὰρ ἔριϑοι συχνὰ ῥίπτουσι δράγματα χατὰ ἔριν ἀγαϑὴν, 176 αἴτιος. τῷ ἔργῳ 

ἐφιστάκενος ὃ βασιλεύς" οἱ δὲ παῖδες δραγματεύοντες, ὃ ἐστι τὰ δράγματα συνάγοντες, πάνυ σπέρχον- 
ται φέρειν αὐτὰ τοῖς ἀμαλλοδετῆρσι" κύρηχες δὲ ὑπὸ αὐτοφυεῖ σκιᾷ τῇ ἐκ δρυὸς ποιοῦσι τὰ ἑαυτῶν, 
xai αἱ γυναῖχες δὲ ἄλλα τινά. (Vers. 550.) Τέμενος δὲ καὶ νῦν τότιος ἀφωρισμένος, οὗ εἰς ἑρμηνείαν 
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ἐπῆκται τὸ, βαϑὺ λήιον, ὃ τινὲς ὑφ᾽ ἐν βακϑυλήεον ἀναγινώσχουσιν. ὅτι δὲ ὕστερον τὰ τεμένη ἀπο- 20 
τομὰς τόπων ἱερῶν ἑρμηνεύουσιν οἱ παλαιοὶ, δῆλον. Epio δὲ ov μόνον αἱ ἐριουργοὶ γυναῖκες ἐν 
ἄλλοις παρὰ τὸ ἔριον, ἀλλ᾽ ἰδοὺ καὶ οἱ μισϑοῦ ἐργαζόμενοι. ὡς οἱ ἀμητῆρες ἐνταῦϑα, παρὰ τὴν ἔραν, 

ὡς. δοχεῖ τοῖς παλαιοῖς. χαίρει δὲ τῇ λέξει ὁ ποιητὴς, διὸ χαὶ δὲς ἐνταῦϑα εἶπεν αὐτὴν, χαϑὰ καὶ τοὺς 

ἀμαλλοδετῆρας. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι καὶ παρὰ Θεοχρίτῳ εὕρηται ἡ μισϑώτρια ἐριϑακχὶς λεγομένη. εἰ δὲ 
ἐριϑεύειν λέγεται τὸ φαύλως ἐρίζειν; CM e εἴ που καὶ τοιοῦτός τίς ἐστιν ἔριϑος. ( Vers. 552. ) 

Ζ4ραγμα δέ ἐστιν, ὅσου ἂν δράξηταί τις τῇ δρακὶ, παρὰ τῷ δράσσω, ἐξ οὗ καὶ ἡ δραχμὴ, ὡς προδε- 
δήλωται. Τὸ δὲ, uer. ὄγμον, ἀντὶ τοῦ κατὰ στίχον τινὰ, ὡς καὶ πρὸ ὀλίγων ἐῤῥέϑη. ( Vers. 553.) 

“Αμαλλοδετῆρες δὲ οἱ τὰς ἀμάλλας δεσμοῦντες. uan δὲ τὸ vm ἀγκάλῃ συμπίεσμα τῶν δραγμάτων, 

10 ἅ meg οἱ δραγματεύοντες παῖδες παρεχόμιζον. ἀπὸ ταύτης τῆς ἀμάλλης καὶ Δημήτηρ ἀμαλλοφόρος, 

ἡ ἔϑυον ᾿4ϑηναῖοι. ἀμάλλαι δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὶς δράγματα σίτου παρὰ τὸ ἅμα ἀολλίξζεσθϑαι χερσὲ 
τοὺς στάχυας ἢ παρὰ τὸ ἀμᾶσϑαι, ὅϑεν, φασὶ, καὶ ἀμαλλεύειν τὸ δραγματεύειν, xol ἀμάλλιον σχοι- 
γίον τὸ xci οὐλόδετον, ἐν ᾧ δεσμοῦσιν ἀμάλλας. οἱ δ᾽ αὐτοὶ καὶ τὸ ἀμᾶν "ἐκ τοῦ ἅμα παράγουσιν, ἵνα 30 
δηλοῖ τὸ ὑφ᾽ ἕν πολλὰ ἕλκειν. ἑτέρωϑι δὲ φέρεται καὶ ταῦτα. ἀμάλλιον. ὃ νῦν τινὲς οὐλόδετον, οἱ δὲ 
ὠρόδεσμον., τὸν ἐκ τῆς καλάμης στρεφόμενον δεσμὸν, ᾧ δεσμοῦσι τὰ δράγματα, xci τὴν ἐκ τούτων 
συγχειμένην ἀμάλλαν. ἀμάλλαι γὰρ αἱ ἐκ τῶν δραγμάτων ἀγκαλίδες. ἐλλεδανοὶ δὲ, οἱ μανδάκαι, οἷς 
δεσμοῦνται τὰ δράγματα. καὶ ἄλλως, δεσμοὶ σταχύων οἱ καὶ οὐλοδέται, ὡς ἄν τις εἴποι κριϑοδέται" 
οὐλαὶ γὰρ αἱ κριϑαί,“ γίγνεται δὲ 0 ἐλλεδανὸς παρὰ τὸ εἰλῶ, τραπέντος τοῦ [( συνήϑως εἰς v, ὃ πὲρ 
εὐθὺς εἰς X κανονικῶς μετέπεσεν. ὥς πὲρ δὲ παρὰ τὸ ῥιγῶ ῥιγεδανὸς, οὕτω παρὰ τῷ εἰλῶ ἐλλεδανός. 

1991( Vers, 555.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτε τὸ ἐδέοντο ἀντὶ τοῦ ἐδέσμουν παϑητιχῶς ἔφη, καὶ ὡς ἐσμίχρυνε τὰς 
ἀγκαλίδας διὰ τὴν τῶν παίδων βραχύτητα, καὶ ὡς δοτικῇ συνέταξεν τὴν vno πρόϑεσιν. Περὶ δὲ ἀγχα- 
λίδων φασὶ καὶ ταῦτα οἱ παλαιοί. ἀγχαλίδες, ἀγχάλαι, κόλποι. δηλοῖ δέ, φασιν, ἡ λέξις καὶ φρυ- 
γάνων δεσμοὺς, ὅϑεν ἀγκαλιδαγωγεῖν καὶ ἀγκαλίδας αἴρειν ἀντὶ τοῦ ξύλα. ῥηθήσεται δέ τι περὶ τού- 
των καὶ ἐν τοῖς κατὰ τὴν ᾿Ανδρομάχην. δῆλον δ᾽ ὡς ἐχρῆν πρότερον δραμεῦσαι, εἶτα αἱ ἐν ἀγχάλαις 
φέρειν. ἐν δὲ τοῖς τοῦ ᾿Αϑηναίου φέρεται καὶ ὅτι τὰ δράγμα τα τῶν κριϑῶν αὐτὰ καϑ' αὑτὰ ἐλέγετο áo 
ἀμάλλαι. ἀϑροισϑέντα δὲ εἰς δέσμην ἐχαλοῦντο ἴουλοι, πρὸς ὁμοιότητα ἴσως ἢ τοῦ κατὰ τὴν ἥβην 
ἰούλου ἐν τοῖς προσώποις ἢ τοῦ πολύποδος ζωυφίου, ἢ διὰ τὸ ἱέναι εἰς ὁλότητα. ἐξ αὐτῶν δὲ καὶ “η- 
μήτρος ἴουλοι. xoi συνϑέτως δημητρίουλοι, ὕμνοι εἰς Δήμητραν, οἱ xoi καλλίουλοι. καὶ ἐπιφώνημα 

ἐμμελὲς τὸ, πλεῖστον οὖλον ἵει, ἴουλον ἵει. ἔνϑα τὸ οὖλον οὐκ ἂν εἴη δηλοῦν τὸ ὀλέϑριον, ἀλλ ἕτε- 
$0 ρόν τι εὐφημότερον. τοιοῦτον δὲ τὸ ὅλον καὶ τὸ ὑγιὲς καὶ τὸ συνειλημένον ἤτοι συνεστραμμένον. 

(Vers. 556.) Ὃ δὲ βασιλεὺς ἐνταῦϑα εἴη ἂν ἴσως μεταληπτιχῶς οἰχοδεσπότης κατὰ τὸ, οἴχοιο ἄναξ 

ἔσομαι. βασιλεὺς μὲν γὰρ εἰς ἄναχτα μεταλαμβάνεται. ἄναξ δέ ποτε xoi 0 οἰχοδεσποτῶν. ( Vers. 558.) 
Τὸ δὲ ὑπὸ δρυὶ δαῖτα πένεσϑαι, ἤγουν ἐνεργεῖν, κολακεία πόνου τοῖς ἐργάταις οἰχονομιχή. κηρύχων 
δὲ ἔργον τὸ τοιοῦτον ὑπὸ βασιλεῖ τε ὄντων καὶ ἄδειαν ἐχόντων τοῦ ἀμᾶν" οὕτω δὲ xci γυναικῶν, αἷς 
οὗ πρέπον ἄλλως ἐν ϑέρει πονεῖσϑαι, εἰ καὶ παρὰ τοῖς ὕστερον καὶ αὐταὶ δρεπάναις τε στοιχοῦσι xai 
λοιποῖς ϑέρους ἔργοις. ( Vers. 560.) Τὸ δὲ παλύνειν ἄλφιτα οὐδὲ νῦν δηλοῖ ἀρτοποιίαν, ἀλλά τι ἐπί- 
πασμα σύνηϑες ὃν τοῖς παλαιοῖς. (Vers. 559.) Ev δὲ τῷ, αἱ δὲ yvvaixeg, περιττὸν τὸ ἄρϑρον. ὡς 
Ἀγὰρ ἔφη ἄρϑρων δίχα τὸ, παῖδες καὶ βασιλεὺς καὶ κήρυκες, οὕτως ὥφειλε καὶ γυναῖκες. ἀργεῖ γὰρ 50 
ἐνταῦϑα τὸ τοῦ ἄρϑρου ἀναφοριχόν. (Vers, 561.) Ὅτι καὶ τρυγητὸν ἐχφράσαι προϑέμενος φησίν" 

4o ἐν δ᾽ ἐτίϑει σταφυλῆσι μέγα βρίϑουσαν ἀλωὴν, καλὴν, χρυσείην" μέλανες δ᾽ ἀνὰ βότρυες ἦσαν. ἑστήκει 

δὲ κάμαξι διαμπερὲς ἀργυρέῃσιν, ἀμφὶ δὲ χυανέην καάπετον" περὶ δ᾽ ἕρκος ἔλασσε κασσιτέρου" μία 

δ᾽ οἴη ἀταρπιτὸς ἦεν ἐπ᾽ αὐτὴν, τῇ νίσσοντο φορῆξςς, ὅτε τρυγόφεν ἀλωήν" παρϑενιχαὶ δὲ καὶ ἠίϑεοι 

ἀταλὰ qoo* VÉOVTEG , ὅϑεν σύνϑετον ἀταλάφρων, πλεχτοῖς ἕν ταλάροισι φέρον μελέηδϑω χαρπόν᾽ τοῖσι 60 

δ᾽ ἐν μέσσοισι nag φόρμιγγι, λιγείῃ ἱμερόεν κιϑάριξε;, λίνον δ᾽ ὑπὸ καλὸν ἄειδε λεπταλέῃ φωγῇ. τοὶ δὲ 

ῥήσσοντες ὁμαρτῇ μολπῇ τ (yp τε ποσὶ σχαίροντες ἕποντο. "Καὶ ὃ ὅρα ὡς J Δημήτηρ μὲν ἄλλως εἶχε {03 

πονουμένους τοὺς ἀμητῆρας, ὁ δὲ χαριδότης Διόνυσος ovx ἐν οἴνῳ μόνον τὰ ἑαυτοῦ ἐνδείχνυται, ἀλλὰ 
ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ [π1λὺ. Tow. IV. . N 
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xoi τὸν ἐν τρυγ nto χάματον ὑποκλέπτων τῇ μουσικῇ παραμυϑεῖται , εἰ χαὶ ἄλλως χαρμόσυνος ὁ τοῦ 

τρυγᾶν καιρὸς χαὶ οὐχ εἰς τοσοῦτον ἐπίπονος. To δὲ βρίϑειν, καὶ οὐχ ̓ἁπλῶς, ἀλλὰ μέγα B βρίϑειν 

σταφυλαῖς, πολυφόρου ἀμπέλου δηλωτιχόν. οὕτω δὲ καὶ πᾶν φυτὸν οἰκείῳ καρπῷ πληϑύον θρίϑειν 

ἐκείνῳ λέγεται. σταφυλὴ δὲ ὅτι xo ὁ τοῦ στόματος λέγεται κίων, δῆλον’ ὁμοίως καὶ ὅτι σταφύλη fa- 

θυτόνως, εἶδος στάϑμης, ὡς ἡ Βοιωτία δηλοῖ. εἰ δὲ τῇ σταφυλῇ ὁ σταφυλῖνος παρωνόμασται, ζητη- 

τέον. ἔστι δ᾽ αὐτὸς δριμύ, φασι, λάχανον καὶ ἱκανῶς ϑρεπτικὸν, διεγερτιχὸν δὲ xci εἰς τὰ κατὰ 

ο᾽“φροδίτην" διὸ ὑπ᾽ ἐνίων φίλτρον καλεῖται. εἰς δὲ τὴν οὕτω σταφυλαῖς βρίϑου"σαν ἀλωὴν μνηστέον 
᾿Αλκαίου, εἰπόντος, μηδὲν ἄλλο φυτεύσῃς πρότερον δένδρον ἀμπέλω, ἤγουν ἀμπέλου. ( Vers. 562.) 
To δὲ, μέλανες βότρυες, εἰς πλῆϑος μὲν ῇσαν τὴν ἀρχὴν, ὅϑεν καὶ τοῦ οἴνου τὸ μέλαν κατηγορεῖται, 

ἦν δὲ ἄλλως ἐνταῦϑα καλὸν ἀλωῇ χρυσέᾳ ἐπιπρέπειν μέλανας βότρυας δαιδάλλοντας τὴν τῆς ἀσπίδος 10 

ἐπιφάνειαν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι Βότρυς παρὰ τῷ δειπνοσοφιστῇ καί τις Μεσήνιος, ov “άκων, ἀλλὰ Σιχε- 
λὸς ἀνὴρ, εὑρετὴς παιγνίων, ἃ τοῖς παλαιοῖς ἐσπουδάζετο. διὸ καὶ ΜῖΙασέας ὃ zoxgóg, φησιν, 
ἢ Κολοφώνιος, συνετάξατο τὰ ἐπιγραφόμενα παίγνια. ὃν διὰ τὸ ποικίλον τῆς συναγωγῆς σάλπην ἐχά- 
Aovv, ἐπειδὴ ποικίλος ἐστὶν 0 ἰχϑὺς ἡ σάλπη. ὃν μὴ ἀποδεχόμενός, φησιν, ᾿ἔπίχαρμος σχατοφάγον 
λέγει χαὶ βδελυχνόν. καὶ Σάλπη δὲ, «Ἱεσβία γυνὴ, παίγνια καὶ αὐτὴ συνέϑετο. ( Vers. 563.) Κά- 
μαὲ δὲ ξύλον ὀρϑὸν ὑπανέχον συνήϑως πολλαχοῦ τοῖς γεωργοῖς ἄμπελον. γίνεται δὲ παρὰ τὸ κάμνειν 
τῷ βάρει, ἢ καὶ συγχέχοπται ἀπὸ τοῦ καλάμαξ, ὡς χαλάμοις ἀνεχομένων τῶν κλημάτων. ἔοικε δὲ καὶ 

7) τῶν καμάχων αὕτη χρῆσις 9 πολλὴ παρὰ τοῖς παλαιοῖς εἰναι. διὸ χαὶ 7 ποὺς διαφορὰν ἄμπελος χαμίτης1222 

20 ἐλέγετο ἡ χαμαὶ χειμένη. ὅτι δὲ χαὶ ἄγγατος βαρβαρικῶς ἐκαλεῖτο ἡ κάμαξ, δηλοῖ ὃ εὐκπὼν, ἄγγατος 

τὸ εἰς ἀναδενδράδα ξύλον, εἰ μὴ ἄρα οὐχ ἔστιν ἴσως τοῦτο χάμαξ, ἀλλ ἐπίκειται κάμαξιν. εἰ δὲ ὃ ἄγγατος 20 
βαρβαρίζεται xai διὰ τοῦτο ἀγνωστός ἐστι τοῖς ἑλληνίζουσι, νοητέον πολλὰς καὶ ἄλλας εἶναι λέξεις 
χειμένας μὲν ἐν βιβλίοις, μὴ ὑπαγομένας δὲ μεϑόδοις ἐτυμολογίας ᾿ Ελληνικῆς. καὶ γέγραπται μὲν καὶ 
τοῦτο ἀλλαχοῦ. καὶ τέϑεινται τοιαῦται λέξεις. Νῦν δὲ μνηστέον τοῦ νωγαλίζειν, μή ποτε ὡς ἐϑνικὴ 
xci αὐτὸ λέξις ovx ἔγνωσται ἡμῖν, ὅϑεν γίνεται. χρῆσις δὲ αὐτοῦ ἐν τῷ ἐνωγάλισται Arrixg παρὰ 
TQ 4ϑηναίῳ. ὡς δὲ τὸ νωγαλίζειν καὶ νωγαλεύειν λέγεται, δῆλον ἐχ τῶν νωγαλευμάτων, & πέρ εἰσιν 
“ βοώματα, λεγόμενά, φησι, χαὶ τρισυλλάβως γώγαλα, οἷον βότρυς, ῥοιὰς; φοίνικας, ἕτερα 

ψώγαλα. ἀναλογία δὲ τοῦ ἐνωγάλισται κατὰ τὸ χέχτηται ἔχτηται, οὗ ἀπαρέμφατον παρ᾽ Ὁμήρῳ τὸ 

ἐχτῆσϑαι, καὶ τὸ ἐχπέπηξε ἐφέπηξε παρὰ τῷ χωμιχῷ, καὶ τέϑλασται ἔϑλασται, ἀφ᾽ οὗ ἐϑλασμέ- 

νον παρὰ τῷ δειπνοσοφιστῇ. παραπηκτέον δὲ καινότητι λεχτικῇ καὶ τοὺς παρὰ Ξενοφῶντι καὶ ἄλλοις 
βίκους τὰ οἰνοδόχα ἀγγεῖα, οἱ κεῖνται καὶ ἐπὶ μειζόνων ὀστρακίνων σχευῶν, ὡς ἐμφαίνεται ἐν τῷ, Xi- 30 

So κελοῦ ϑύννου τέμμαχος τμηϑὲν, ὅτ᾽ ἐν βίκοισι ταριχεύεσϑαι ἔμελλεν. ὃ δὲ τοιοῦτος ταριχευτιχὸς βίχος 
καὶ ἀμφορεὺς ἂν λέγοιτο, ὡς δηλοῖ ἐπαχϑὲν περὶ σκόμβρου τὸ, πρὶν ἐς ἁλμυρὸν ὕδωρ ἐλϑεῖν ἄμφο- 
ρέως, ὃν δηλαδὴ βίτιναν οἱ κοιγολεκτοῦντες φασί. δῆλον δὲ ὅτε καὶ χάραξ ἡ καἀμαἕ ἐλέγετο, ὅϑεν 
καὶ παροιμία, ἐξηπάτηκεν ἢ ἢ χάραξ τὴν ἄμπελον, ὅταν ὑπὸ τοῦ δῆϑεν σώξοντος ἀπατηϑῇ τὸ σωζόμενον. 
ὡς δὲ καὶ δόρατος ξύλον ἡ χάμαξ παρά τισιν, οὐκ ἡγνόηται οὐδ᾽ αὐτό. (Vers 564. ) Κάπετος δὲ, 
περὶ ἧς xal ἄλλοϑι δηλοῦται, ληνὸς ἢ τάφρος, ἐπ᾿ ἀσφαλείᾳ πέριξ ὁ ὁρωρυγμένη τῆς ἀμπέλου. Καὶ 
ὅρα τὸ εἰς ποικιλίαν τεχνικὸν τῆς ποιήσεως. τὸ μὲν γὰρ ἔδαφος τῇ ἀλωῇ χρυσοῦν, ἴσως δὲ καὶ τὰ χλή- 
ματα" μέλανες δέ οἱ βότρυες, ᾧ ) Q τρόπῳ χαὶ ἡ νειὸς ἀνωτέρω ἐμελαίνετο" αἱ δὲ κάμακχες ἀργυραῖ" 
xvavij δὲ ἡ χάπετος κατὰ τὴν πρὸ βοαχέων μελαινομένην αὔλακα εἰς βάϑους € ἔμφασιν" τὸ δὲ ὑ vaio τὴν 
τάφρον ἕρχος κασσιτέρινον᾽ τοὺς δὲ τρυγῶντας χαὶ τοὺς ταλάρους “ἀφῆκεν εἰπεῖν οἵας ὕλης ἦσαν, ὡς άο 
μὴ πάνυ ἀναγκαῖον ὃν, καὶ ἅμα ἐμφήνας τοιαῦτα τινὰ ὡς εἰκὸς εἶναι καὶ αὐτά. TO δὲ ἔλασε καὶ νῦν 
ἀντὶ τοῦ ἐξέτεινεν, ἁρμόττον πρός τε τὴν κάπετον καὶ πρὸς τὸ ἕρκος. δῆλον δὲ ὡς πολλὰ “σημαίνει τὸ 

áo ἐλάσαι, ὧν ἕν καὶ τὸ χαϑῆραι. ὅϑεν καὶ ἐλατήριον πᾶν τὸ grax E φάρμαχον, ὃ πέρ Ἵππο- 
ἀράτης ὑπήλατον φησί. χαὶ ἐλατήριον ἰδίως τὸ διὰ ῥίζης ἀγρίου συχίου, καϑαρτικὸν τῆς κάτω χοιλίας 

καὶ νηὸς ἐλατήρ. ὁ μέντοι παρ᾽ "Αριστοφάνει Pero πόπανόν, φασιν, ἦν πλατύ. ( Vers. 565.) 
᾿Δταρπιτὸς δὲ στενὴ ὁδὸς xal διηνεκὴς» καὶ μὴ ὧδε χαὶ ἐκεῖ τετραμμένη. μιᾶς δὲ μόγης χρεία ἦν τοιαύ- 
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της τῇ ἡσφαλισμένῃ aij. ὅτι δὲ ἕτερόν τι τῆς ἁπλῶς ὁδοῦ 1 ἀτραπιτὸς, δηλοῖ, ὡς ἀλλαχοῦ σαφέ- 

στερον εἴρηται, xai τὸ παροιμιῶδες, ὁδοῦ παρούσης τὴν ἀτραπὸν ξητεῖς. Τὸ δὲ νίσσεσϑαι οὐκ εὔχρη- 
στον μὲν τῇ καταλογάδην γραφῇ; παράγεται δὲ, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις ἐγράφη, ἀπὸ τοῦ νῶ τὸ πορεύομαι- 
( Vers. 560.) Φορεῖς δὲ ἄλλως uiv γενικῶς οἱ φορτηγοί" νῦν δὲ ἰδικῶς οἱ τοὺς βότρυας φέροντες, ὡς 

δηλοῖ περιφρασϑὲν τὸ, πλεκτοῖς ἐν ταλάροισι φέρον καρπόν. (Vers. 567.) Παρϑενικαῖς δὲ καὶ 
ἠιϑέοις ἀνατίϑησι τὰ μὴ σπουδαῖα, τὴν μολπὴν, τὸ ἰύζειν, τὸ ὀρχεῖσϑαι, ὡς τῶν λοιπῶν πονου- 
μένων περὶ τρυγητὸν, ἐν οἷς, ὡς εἰκὸς, καὶ ἀδραὶ γυναῖχες, ὁποῖαν καὶ ἀνωτέρω αἱ περὶ δεῖπνον ἐρί- 

Ov πονούμεναι. ( Vers. 568,)᾽ Ηίϑεοι δὲ ὅτι οἱ μηδέπω γεγαμηκότες, πολλαχοῦ καὶ αὐτὸ εἴρηται. 
Τάλαροι δὲ καλαϑίσχοι, τάλανες εἰς τὸ αἴρειν ὡς βαστακτικοί. λέγονται δὲ οἱ τοιοῦτοι καὶ ἄῤῥιχοι 

10 παρὰ Δττικοῖς. Παυσανίας οὖν "φησὶν ὅτι ἄῤῥιχος χόφινος ἐπιτήδειος εἰς συγκομιδὴν σταφυλῶν. 5o 

᾿Αριστοφάνης δὲ ἀῤῥίχους ἐν Ὄρνισι λέγει κοφίνους, ovg ἐνέπλησέ τις πτερῶν' ἀπὸ οἰσύας δέ, φασι, 
τοῖς ἀῤῥίχοις τὸ πλέγμα. καρπὸς δὲ μελιηδὴς ἡ σταφυλὴ, ἐπεὶ καὶ οἶνός που μελιηδής. (Vers. 569.) 
Ὅρα δὲ καὶ ὡς ταὐτὸν εἶναι δοχεῖ φόρμιγξ καὶ κιϑάρα, ὡς δηλοῖ τὸ, φόρμιγγι λιγείῃ ἱμερόεν κιϑάρι- 
ζεν, ἤγουν πρός τινὰ ἵμερον φιλοτήσιον.; τοιούτοις ἔργοις προσήκοντα, ὁποῖος δή τις καὶ χορὸς μετ᾽ 

ὀλίγα εἰρήσεται.  ( Vers. 570.) TO δὲ, λίνον δ᾽ ὑπὸ καλὸν ἄειδεν, ἢ ἀντὶ τοῦ τὸν καλὸν ἐκεῖνον ἥρωα 
“ίνον ἄειδεν, ἢ καλὸν ἀντὶ τοῦ καλῶς λίνον ἄειδε. λίνος δὲ εἶδος Orc κατὰ ᾿Αρίσταρχον ἢ ὕμνου, 
ὡς xci ὁ παιὰν καὶ ὃ διϑύραμβος. ὠνόμασται δὲ λίνος τὸ τοιοῦτον ὠδικὸν εἶδος ἢ ὡς μετὰ λίνου 
ἤτοι χορδῆς ἀδόμενος, ἢ ἀπό τινος Zivov, ἀνδρὸς ἥρωος. φασὶ γὰρ οἱ παλαιοὶ ποιημάτιόν τι ἐπὶ τῷ 
"ivo εἶναι, ὃ σφαῖρα μὲν καλεῖται, εἰς ᾿Ορφέα δὲ ἀναφέρεται. (Φιλόχορος δὲ ὑπὸ ᾿Απόλλωνος ἀναιρε- 

20 ϑῆναι τὸν “Ἴίνον φησὶ, διότι πρῶτος τὸν λίνον καταλύσας χορδῇ ἐχρήσατο εἰς μουσικῆς ὄργανον. ἐτάφη 
δὲ ἐν Θήβαις, καὶ ἐτιμᾶτο ὑπὸ τῶν ποιητῶν ϑρηνώδεσιν ἀπαρχαῖς, εἰς ὃν καὶ ἐπίγραμμά ἐστι τοιοῦ- 
τον" ὦ Jive, πάντα ϑεοῖσι τετιμένε, σοὶ γὰρ ἔδωκαν ἀϑάκνατοι πρώτῳ μέλος ἀνθρώποισιν ἀείδειν 6o 
iy ποδὶ δεξιτερῷ: Μοῦσαι δέ os ϑρήνεον αὐταὶ μυρόμεναν μολπῇσιν. ἐπεὶ λίπες ἡλίου αὐγάς. καὶ 
“Ἡσίοδος Οὐρανίη δ᾽ ἂρ ἔτικτε Δίνον, πολυήρατον υἱὸν, ὃν δὴ ὅσοι βροτοί εἰσιν ἀοιδοὶ καὶ κιϑαρι- 
σταὶ, πάντες μὲν ϑρηνοῦσιν ἐν εἰλαπίναις 108 χοροῖσιν, ἀρχόμενοι δὲ “ίνον καὶ λήγοντες καλέουσιν. 
ὃ μέντοι τὸν Ἡρακλέα διδάξας μουσιχὸς "livog κατὰ τὴν παλαιὰν ἱστορίαν ἕτερος παρὰ τοῦτον ἐστὶν, 
οὗ Θεόκριτος μέμνηται, ὃ καὶ ἱστορήσας ὅτι τὸν “Ἡρακλέα γράμματα “ΔἌἜίνος ἐξεδίδαξεν, υἱὸς ᾿4πόλλω- 

γος. φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ καὶ ὅτι λίνῳ ἀντὶ χορδῆς τῶν παλαιῶν * AQ πρὸς τὴν κεϑάραν, ὕστερον! 164 

1223usivavrog TOU ὀνόματος, ἡ χορδὴ λίνον καλεῖται, ὡς περ, φασὶ, καὶ λίϑος ἡ ἄγκυρα, ἐπεὶ πάλαι 

80 ποτὲ λίϑος εἰς ἄγκυραν ἐχρημάτιζεν. ἄλλοι δὲ τὰ χατὰ τὸν “νον οὕτω συντομώτερον φράζουσιν. 
ἄγροικος νεανίας ὃ «νος, φδῆς τινὸς εὑρετὴς, Οὐρανίας υἱὸς, ὃν ἀνεῖλεν ᾿Ζ“πόλλων, ἐπεὶ τὸ λίγον 

καταλύσας χορδαῖς ἐνέτεινεν ὄργανον. ᾿ΠΙρόδοτος δὲ λέγ δέ, ὅτι παρὰ «Ἵϊγυπτίοις «Τίνος τις ἀείδεται. 
καὶ ϑαυμάζειν ἐχεῖνος φησὶ τὸν dvor, ὁχόϑεν ἔλαβε τὸ ὄνομα. λέγει δὲ xai ὅτι κατὰ Αἰγυπτίους 
βασιλέως παῖς ἐχεῖνος μονογενὴς ἦν" ἀποϑανὼν δ᾽ ἄωρος ϑρήνοις ὑπ | Aiyvntioy ἐτιμιἡϑη. καὶ ἀοιδὴ 

αὕτη καὶ μόνη σφίσιν ἐγένετο. ἐντεῦϑεν δὲ ἀναφαίνεται. ὅτι κυρίως αἴλινος ὁ ὁ ἐπὶ τῷ τοιούτῳ ivo 

αἰαγμὸς, εἰ καὶ ἄλλως διφορεῖται τῇ σημασίᾳ χατὰ τὸν ᾿Αϑήναιον, εἰπόντα ὡς ἐν γάμοις μὲν φδὴ 

ὑμέναιος ἐν δὲ πένϑεσιν ἰάλεμος , λίνος δὲ καὶ αἵλινος ἔν τε πένϑεσι καὶ ἐπ᾽ εὐτυχεῖ δὲ μολπῇ xaT 

Εὐριπίδην. ἢ μέντοι ἐξ ᾿Επιχάρμου χρῆσις ἐθέλουσα τὸν αἴλινον φδὴν ἱστουργούντων εἰναι οὗ τὸν 

«“Ἵίνον τὸ κύριον ἐγχεῖσϑαι τῷ αἰλίνῳ βούλεται, ἀλλὰ τὸ λίνον. ὡς δὲ καὶ πολλαὶ δαὶ ἦσαν, οἷον 1o 

40 ἴουλος , 4 τῶν ταλασιουργῶν 1 ἢ ἔθ id καὶ λιτυέρσης ἡ τῶν ϑεριστῶν, ὡς ἔστι καὶ παρὰ Θεοχρίτῳ 

εὑρεῖν, χαὶ ὀλοφυρμὸς ἡ 1) ἐπὶ ϑανάτοις xai λύπαις, καὶ βουκολισμὸς ἡ τῶν βοσχόντων, χαὶ ἐπιμύλιος 

ἡ “περὶ τοὺς ἀλετοὺς, ἔστι σὺν καὶ ἄλλαις ix τῶν παλαιῶν ἀναλέξασϑαι. ἄλλοι δὲ ἐπὶ λεπτοῦ τινὸς 

γήματος ἢ χορδῆς ἐνταῦϑα τὴν τοῦ λίνου λέξιν τάττοντες οὕτω νοοῦσι τὸ, λίνον δ᾽ ὑπὸ καλὸν ἄειδε 

λεπταλέῃ φωνῇ, ἀντὶ τοῦ μετὰ λίνου λεπτὸν τι ἄειδε. ἡ δὲ ἱστορία καὶ τρεῖς παραδίδωσι «ίνους » τὸν 

τῆς Καλλιόπης, χαὶ τὸν τοῦ ᾿Απόλλωνος καὶ Χαλκιόπης, καὶ τὸν Νάρκχισον. παρασημειοῦνται δὲ οἱ 

παλαιοὶ xoi ὅτι χορδὰς ἐπιστάμενος Ὅμηρος, ὕμως λίνον καλεῖ, καϑὰ καὶ χαλκᾷ ὅπλα τὰ ἐκ σιδήρου. 

Ν ἃ 
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ἰστέον δὲ ὅτι ix τοῦ κοινότερον λεγομένου λίνου καὶ Awicxog ὑποχοριστιχῶς ὁ λεπιότατος λίνος, olov, 
περιστεραὶ καὶ φάσσαι καὶ τρυγόνες καϑ' ὅλην ἐξίπταντο τὴν ὁδὸν ἔν τινε πομπῇ, λινίσχοις τοὺς πό- 
δας δεδεμέναι πρὸς τὸ ῥᾳδίως ὑπὸ τῶν ϑεωμένων ἁρπάζεσϑαι. πρὸς ὁμοιότητα δὲ τοῦ λινίσκος κεῖται 

καὶ ὃ παιδίσκος παρὰ τῷ 4ϑηναίῳ. φησὶ γάρ᾽ πολλὰ ἐκ τῆς “ἰγύπτου ὃ ἐπιφανὴς ᾿ἀντίοχος ἐνοσφί- 

20 σατο παρασπονδήσας τὸν φιλομήλτορα βασιλέα παιδίσχον ὄντα. ὑποχοριστικώτερον δὲ παιδίσκου τὸ 
παιδισχάριον. ϑῆλυ δὲ ἐκείνου ἡ παιδίσκη, ὡς xci τοῦ μειρακίσχος ἡ μειρακίσκη. ἐκ τοῦ ῥηθέντος 
δὲ λίνου καὶ τὸ τοῦ χωμιχοῦ λινόδετον χαὶ τὸ λινοστατεῖσϑαι; οἷον, ἐϑηρεύετο λινοστατούμενος, ὑπὸ 
ἔρωτος δηλαδὴ, 0 φησι Πλάτων. ἔτι ἱστορία xoi ὅτι τὸ, ἀρχόμενοι “ίνον καὶ λήγοντες καλέουσιν, 
Ὁμηρικοῦ μὲν ῥητοῦ ἤρτηται τοῦ, ἐν σοὶ μὲν λήξω, σέο δ᾽ ἄρξομαι" σύμφωνον δὲ ἔχει χαὶ τὸ, τί καλ- 
λιον ἀρχομένοις ἢ καταπανομένοις d τὸ ποϑεινότατον. παροιμιώδης δὲ οὗτος λόγος. τούτου δὲ ἀνα- 10 

παλιν ἔχει παραποιηϑὲν ἀστείως ἐξ Ὁμήρου τὸ, ἄρξομαι δ᾽ ἐκ βολβοῖο, τελευτήσω δ᾽ ἐπὶ ϑύννον. 
( Vers, 571.) Ἢ δὲ λεπταλέῃ φωνὴ συγγενῶς ἔχει, τῇ λιγείᾳ φόρμιγγι. ἐμφαίνει δὲ λεπταλέαν φωνὴν 
o τοὺ Ἡφαίστου φορμιγχτῆς παΐς τῇ πεφεισμένῃ xai συστόμῳ ὑπανοίξει τῶν τοῦ ζωδίου χειλέων. 
Τὸ δὲ ῥήσσοντες ἀντὶ τοῦ σφοδρότερον τὴν γῆν ποσὶ παίοντες, ὃ δὴ καὶ αὐτὸ ἐν Ὀδυσσείᾳ οἰχεῖον 
ὀρχησταῖς κατὰ τὸ, πέπληγον χορὸν, καὶ τὸ, παίσατε, ὃ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ κεῖται. (Vers. 572.) Mon), 
δὲ ἰυγμοῦ διαφέρει, ὡς καὶ λόγος ἐμμελὴς βοῆς ἀμελοῦς. μολπὴ μὲν γὰρ — din; dd μεμελισμένον 

3o ἔπος, ἰυγμὸς δὲ καὶ iviav φωνή τὶς ἄσημος, ὁποῖος χαὶ ὃ συριγμός. Τὸ δὲ, "ποσὶ σχαίρειν, εὔρυϑμόν 

τινα καὶ ὀρχηστικὴν κίνησιν δηλοῖ, οὐ μὴν καὶ τὸ σπαίρειν, ὃ κατὰ πλεονασμὸν τοῦ & καὶ ἀσπαί- 

θειν λέγεται. ἐκεῖνο γὰρ σχαρισμὸν δηλοῖ καὶ κίνησιν ἐπιϑανάτιον, ὁποῖος zai 0 σφαδασμός. ὡς δὲ 
ov μόνον ἐν ὀρχηστικῇ, ἀλλὰ xci ἐν τῇ ἄλλως ἁπλῶς κινήσει, ὁποία καὶ ἡ βαδιστικὴ, σεμνόν ἐστι τὸ 20 
εὔρυϑμον, δηλοῖ καὶ Ashe εἰπὼν, ἕν τι νομίζειν τῶν ἀνελευϑέρων εἶναι, τὸ βαδίζειν ἀῤῥύϑμως ἐν 
ταῖς ὁδοῖς. φέρει δέ, φησιν, ἡ εὐρυϑμία τοῖς μὲν χρωμένοις δόξης τιν᾽ ὄγκον, τοῖς δ᾽ ὁρῶσιν ἡδονὴν, 
xocuov δὲ τῷ βίῳ. ἐχρῆν δέ, φασι, xoi ἀμπέχεσϑαι εὐρύϑμως" φέρειν γάρ τι καὶ αὐτὸ ἐδόκει τοῖς 
παλαιοῖς πρὸς παιδείας ἐξέτασιν. σκώπτων γοῦν τις ἀῤῥυθμίαν ἐνδύσεως φησίν" ἀμφίβαλλε στέρνοις 
φᾶρος" οὐ καϑίσεις τάλαν, μηδ᾽ ἀγροίκως ἄνω’ γόνατος ἀμφέξῃ; δοκεῖ γὰρ ὃ σκωπτόμενος ψιλὰ ἐνδύ- 
σεως προφαίνειν τὰ σκέλη; ἔχειν δὲ καὶ τὸ προκόλπιον ἀπόλυτον. Καὶ ὅρα τὸ ἀμφέξῃ, à ἤγουν ἐνδύσῃ, ἐχ 

τοῦ ἀμπέχω ἀμφέξω ἀμφέξομαι. Τὸ δὲ ἕποντο οὐ στάσιμον τὸ τῆς ὀρχήσεως ἔργον δηλοῖ, ἀλλὰ τῇ 

40 τῶν τρυγώντων κινήσει συνδιικνούμενον. si Vers. 573.) Ὅτι οὐ Πλάτωνι μόνῳ, ἀλλὰ πολὺ πρῶτον 

Ὁμήρῳ ἢ ἤρεσε, πλὴν βοῶν xoi προβάτων τὰ ἄλλα ϑρέιματα E ̓οὐδὲν ϑεῖναι ὡς μὴ ἀναγκαῖα. ἐν- 
ταῦϑα οὖν βουκολίου καὶ οἰῶν ἀργεννάων μεμνημένος φησίν" ἐν δ᾽ ἀγέλην ποίησε βοῶν ὀρϑοχραιράων, 30 
αἵ καὶ προεδηλώϑησαν᾽ αἱ δὲ βόες χρυσοῖο τετεύχατο κασσιτέρου τε, μυχηϑμῷ δ᾽ ἀπὸ “κόπρου ἐπεσ-1224 
σεύοντο νομόνδε πὰρ ποταμὸν χελάδοντα, παρὰ ῥοδανὸν δοναχῆα χρύσειοι δὲ νομῆες ἅμ᾽ ἐστιχόωντο 

50 βόεσσι, τέσσαρες " ἐννέα δέ σφι κύνες πόδας ἀργοὶ ἕποντο" σμέρδαλέξω δὲ λέοντε δύο ἐν πρώτῃσι 
βόεσσι ταῦρον ἐρύγμηλον ἐ ἐχέτην᾽ ὃ δὲ μαχρὰ μεμυκὼς, ὡς ἐδήλου τῷ σχήματι, ἕλκετο" τὸν δὲ χύνες 
μετεχίαϑον ἠδ᾽ αἰξζηοὶ, τὼ μὲν ἀναῤῥήξαντε βοὸς μεγάλοιο βοείην ἐ ἔγκατα χαὶ μέλαν αἷμα λαφύσσετον, 
οἱ δὲ νοιιῆες αὕτως ἐνδίεσαν, ταχέας χύνας ὀτρύνοντες, οἱ δ᾽ ἤτοι δακέειν μὲν ἀπετρωπῶντο λεόντων, 
ἱστάμενοι δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ὑλάκτεον, ἔκ τ᾽ ἀλέοντο. καὶ μέχρις ὧδε φράσας περὶ βοῶν εἶτα (yer 587.) 
τὸ περὶ TV προβάτων à ἀποστενοῖ, φεύγων τὸ προσχορὲς, xci φησίν" ἐν δὲ νομὸν ποίησεν “Ἥφαιστος 

60 ἐν καλῇ ᾿βήσσῃ μέγαν, οἰῶν ἀργεννάων, σταϑμούς τε, χλισίας τε, ΠΡ ναι: τε σηκοὺς, ἢ, ἰδὲ 
σηκοὺς πολιτείας ταῦτα χαϑαρᾶς καὶ οὔπω πολυπράγμονος. εἰ δὲ ἄλλως ἡ ἐν Ὀδυσσείᾳ τοῦ Ὀδυσ- &o 
σέως βασιλεία χαὶ χτῆσις φλεγμαίνουσαν πολιτείαν καϑυπογράφει χεχτημένου καὶ συῶν ποτὲ συβό- 
σια, καὶ αἰγῶν πλαταία αἰπόλια, ἡ γοῦν ἐνταῦϑα ἀγελαία νομαδικὴ ἘΣ ποιμενικὴ τέχνη πρὸς τὸ 

110 δὰπλ ἰούστερον ἀφορᾷ. διὸ οὔτε ϑήρας eiui) ου πτηνῶν μέμνηται ὃ ποιητὴς Ἐὲν τούτοις παραιτησάμενος 
αὐτὴν διὰ τὸ ἀνελεύϑερον οὔτε ἰχϑύων ἄγρας, ὅτι μὴ σύμφυλος αὕτη τοῖς περὶ γῆν, τότε δὲ μόνον 
χρηστὴ, ὅτε πᾶσα ἀνάγκη, ὁποῖοι τινὲς χαὶ οἱ ἀμφὶ τὸν Μενέλαον λιμώττοντες. &y παραβ βολῇ μέντοι 

παραῤῥιπτεῖ που Ὅμηρος μνήμην καὶ ἰχϑυοϑηρίας. (Vers. 586.) "Ioréov δὲ ὅτι, ὡς περ τὸ σχῆμα 
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τῶν χυνῶν ὑπέγραψε γραφικῶς ἐν τῷ, ἱστάμενοι μάλα ἐγγὺς καὶ ἑξῆς, οὕτω καὶ τὸ τῶν βοῶν ἐν τῷ, 
μυχηϑμῷ ἐσσεύοντο, ἤγουν ὡσανεὶ μυκώμενοι. (Vers. 575.) ᾿Ιστέον δὲ πολυμαϑείας χάριν καὶ ὅτι 
βοὺς παρὰ τοῖς παλαιοῖς ἐλέγετο καί τι πέμματος εἶδος, ἀφ᾽ οὗ παροιμία τὸ, βοῦς ἕβδομος , ἔχουσα 
λόγον τοιένδε. σελῆναι πέμματα ἧσαν πλατέα κυκλοτερῆ. ἐπὶ δὲ ἐξ σελήναις τοιαύταις βοῦν, φασὶν, 
ἕβδομον ἔπεττον κέρατα ἔχοντα χατὰ μίμησιν πρωτοφυοῦς σελήνης. ἔϑυον μὲν οὖν καὶ ἐπὶ τέσσαρσι 
ποπάνοις τοῦτον τὸν βοῦν, καὶ ἐχάλουν αὐτὸν πέμπτον βοῦν, μᾶλλον μέντοι ἐπὶ ταῖς ἐξ ἔϑυον 
αὐτὸν, ὃς καὶ ἐχαλεῖτο διὰ τοῦτο ἕβδομος βοῦς. ὁ δὲ ταῦτα ἱστορήσας Παυσανίας λέγει καὶ ὅτι αἱ 
ῥηϑθϑεῖσαι σελῆναι τὰ πέμματα καὶ πελανοὶ ἐλέγοντο, καὶ ὕτε πεμμάτων εἶδος zai "οἱ ἀνάστατοι τὸ 
πλαχοῦντες καὶ οἱ χαρίσιοι καὶ οἱ ἀμφιφῶντες καὶ φϑόϊς δέ, φησι, πέμματα μετὰ σπλάγχνων ἐσϑιό- 

10 μενα" καὶ ὅτι οἱ ῥηϑέντες ἀμφιφῶντες ἄλλως ve οὕτως ἐκαλοῦντο ἀπὸ ἡλίου καὶ σελήνης, καὶ διότι 
δὲ ἐκόμιζον αὐτοὺς δᾳδία ἡμμένα περιπηγνύντες ἐπ᾿ αὐτούς. ἀλλαχοῦ δέ φησιν ὃ αὐτὸς καὶ ὅτε ἄμφι- 

φῶν προσηγορεύϑη πλακοῦς διὰ τυροῦ, ἐφ᾽ οὗ δᾷδα πήσσοντες ἅπτουσι τοῦ φωτὸς χάριν. ' Ex τῆς 
ἀγέλης δὲ οὐ μόνον ἀγελαῖαν βόες, ἀλλὰ καὶ ἀγελαίας ἰσχάδας τὰς εἰχαίας Εὔπολις ἔφη καὶ ἄλλοι 
χωμικοὶ, ὡς φησι Παυσανίας, καὶ λίϑους δὲ ἀγελαίους τοὺς εἰκαίους καὶ ἀκαταξέστους. Κόπρον δὲ 

γῦν τὴν τῶν βοῶν ἔπαυλιν λέγει, ὡς ἐκ τοῦ παρακολουϑοῦντος. χόπρος γὰρ πολλὴ τοῖς βουστάϑμοις 
ὡς εἰχὸς ἔγκειται, καὶ μάλισϑ᾽ ὅπου πολλαὶ βόες, ὃ δὴ ἔγνω πρὸ πάντων ὁ μέγας ᾿ Ἡραχλῆς. 0 καὶ 
ἐπὶ τοιούτῳ φορυτῷ ἀεϑλεύσας. τινὲς δὲ γράφουσι χοπροῦ μετὰ περισπωμένης, διαστολῆς χάριν, ὡς 
ἐν τύπῳ περιεκτιχῷ. ( Vers. 570.) Τὸ δὲ χελάδων ὥς περ ἀλλαχοῦ ἀνέμου καὶ πόντου, οὕτω καὶ πο- 
ταμοῦ ἐνταῦϑα ἔστιν ἐπίϑετον. “Ῥοδανὸν δὲ λέγει τὸν οἱονεὶ ὁοανὸν ὡς ῥοώδη, πλεονασμῷ τοῦ Ó. οἱ 

20 δὲ γράφουσι ῥαδαλὸν, καὶ φασὶν οὕτω λέγεσθαι διὰ τὸ ῥᾷον ἄλλεσϑαι φυτὰ ἐξ αὐτοῦ πλεονασμῷ 2 
συνήϑει τοῦ δ᾽, ἢ ὡς χραδαλὸν, ἤγουν εὐκράδαντον xoi εὐκίνητον ἀποβολῇ τοῦ X, ὡς δοκάσατο δοά- 
σατο. ἄλλοι δὲ καὶ τὸ ῥαδαλὸν ἐπὶ εὐκινήτου νοοῦσι διὰ λεπτότητα δονάκων, ὕὅϑεν, φασὶ, καὶ ἐπὶ 
γυναικῶν ῥαδανίζειν τὸ συνεχῶς τινάσσειν τὴν χρόχην. εἰσὶ δέ τινες, oi φασιν ὑφὲν ῥαδαλονδονακὴα, 
ἤγουν ἰσχνοκαλαμώδη, ἕν τι νοοῦντες διὰ τῶν δύο, ὁμοίως TQ, χορῷ καληπολυμήλη, ἤγουν καλλίχο- 
ρος. δονακῆα δὲ περιεκτικῶς λέγει τὸν δόνακας ἔχοντα, οἱ διαφέρουσι χαλάμων, ὕτι λεπτότατος 
μὲν ὃ δόναξ, ἁδρὸς δὲ ὁ κάλαμος, καὶ ὃ μὲν δόναξ ὡς ἐπὶ πολὺ ποτάμιος, οὐ μὴν καὶ Ó κάλαμος, 
καὶ δόναξ μὲν συριγχταῖς χρήσιμος, κάλαμος δὲ αὐληταῖς, ὅϑεν καί τις φαύλως αὐλῶν ὀλοσιαλοχάλα- 
pog ἐσκώφϑη. Αἴλιος δὲ Διονύσιος εἰπὼν ὡς δόναξ xal τὸ λύριον, ἐπάγει" τὸ γὰρ παλαιὸν ἀντὶ τοῦ 
χέρατος ὑπετίϑεντο CHO ἐμφαίνει δὲ τοιοῦτόν τι καὶ ὁ χωμικὸς ἐν Βατράχοις ὑπολύριον εἰπὼν 

5o δόναχα. ᾿Οππιανὸς δὲ ἰἕ ξοφόρους εἰπὼν δόνακας ἔοιχε λεπτοὺς λύγους οὕτω χαλεῖν. (Vers. 579- ) 

Τρῶται δὲ κανταῦϑα βόες αἱ ταῖς ὀπίσω ὑστατίαις ἀντιπορευόμεναι. ᾿ Ερύγμηλος δὲ παρὰ τὴν ἐρυγὴν 

οἱονεὶ ἐρύγηλος πλεονασμῷ τοῦ μ΄. ἐρυγεῖν δὲ λέγεται τὸ μετὰ βίας ἀνασπᾶν πνεῦλμα, ὡς τὸ, ἤρυγεν 3o 
12) 5ἑλκόμενος ὡς ὅτε ταῦρος. ( Vers. 580.) Τὸ δὲ, μακρὰ μεμυχὼς, ἀντὶ τοῦ μεγάλα, καὶ ovy ἁπλῶς, 

ἀλλ᾽ ὅτι πρὸς μῆχος πολὺ ὁ μυκηϑμὸς ἱκνεῖτο, ἐξ οὗ μήκους παρωνόμασται τὸ μακρόν. μέσος δὲ παρα- 

χείμενος τοῦ μεμυκηχὼς ἔστι τὸ μεμυκώς. ( Vers. 582.) Τὸ δὲ, ἀναῤῥῆξαι βοείην, καὶ τὸ, λαφ ὑσσειν 

αἷμα, καιρίαι λέξεις ἐπὶ λέοντος. δῆλον δ᾽ ὡς καὶ νῦν τὸ; βοὸς βοείην, περιττολο) "irat. ἤρκει 700 

βοείην μόνην εἰπεῖν. (Vers. 584.) Τὸ δὲ ἐνδίεσαν 7 ποιητικὴ χαὶ αὕτη λέξις. οὐ ψηλαφητέα λογο- 

γράφοις, γενομένη μὲν ἀπὸ τοῦ ἐνδίημι, δηλοῦσα δὲ τὸ διέτριβον. καὶ ἐξ αὐτοῦ ἔοικεν εἶναι καὶ τὰ 

ἔνδια, ἤγουν ai διατριβαὶ παρὰ τῷ ̓ ππιανῷ. τινὲς δὲ ἐνίεσαν φασὶν ἀντὶ τοῦ ἐνέβαλλον πλεονασμῷ 

4o TOU ὃ΄. ἄλλοι δὲ ἐδίωκόν φασι τὸ ἐνδίεσαν ἐκ τοῦ δίω δίημι τὸ διώχω. (Vers. 585.) Τὸ δὲ ἀπέτρω- 

πῶντο δευτέρας συζυγίας t ὃν τῶν περισπωμένων. ἐχτείνει τὴν προπαραλήγουσαν, ὡς καὶ τὸ στρωιρῶ χαὶ 

νωμῶ ἐν μὲν τῇ πρώτῃ συζυγίᾳ συστέλλει αὐτὴν, ὡς δηλοῖ τὸ, περιτροπέων ἐνιαυτὸς, καὶ τὸ, καλλί- 

τριχὲς ἵπποι ἂψ ὄχεα τρύπεον. ὅτι δὲ ὡς ἐπὶ ἐμψύχων ξῴων, οὐ μὴν ἀγαλμάτων, εἴρηται τὸ, οἱ κύνες 

δαχεῖν μὲν ἀπετρωπῶντο καὶ τὸ ἑξῆς, καϑὰ xcl ἄλλα πρὸ τούτου ὁμοίως πεποίηνται τερατωδῶς μὲν, 

γλυχέως δὲ, δῆλον. ζῳοῖς γὰρ ἔοι "ato τετεύχαται δαίδαλα ἐπὶ τῆς ἀσπίδος, καὶ διὰ τοῦτο τοιαύτη 4o 

τερατώδης φαντασία xci φράσις ἐπ᾽ αὐτοῖς γίγνεται. δῆλον δ᾽ ὅτι πολλὰ καὶ δίχα μύϑου ἔργα παρ᾽ 

, 
o 



102 PACGEQIZIA X Vs587—59o. 

ἀνϑρώποις ἀπέβησαν ξῳοῖς ἐοικότα, ὑφ᾽ ὧν xci παρήχϑησαν ὀφϑαλμοὶ ἀπατηϑέντες τῇ ὁμοιότητι. 

βοὶ γοῦν, φασὶ, γεγραμμένῃ βοῦς ἐπανέστη ἀπατηϑεὶς τῇ ὁμοιώσει, ὡς ἐντεῦϑεν τὸ τῆς Πασιφάης 

πάϑος, ᾧ βοῦς ξυλίνη ἐμεσολάβησεν ἀπατήσασα χαλὸν ταῦρον ζῶντα, μὴ δοχεῖν εἶναι ἀξυνηγόρητον. 

ἤδη δέ πα οὶ γεγραμμένῃ; φασὶ, κυνὶ καὶ περιστερῷ καὶ χυνὶ τῇ μὲν κύων, τῇ δὲ περιστερὰ, τῇ δὲ 

χὴν προσῆλϑον χαὶ ἐπεπήδησαν, φανέντων δὲ ἀδυνάτων, ἀπέστησαν. (Vers. 587. ) Νομὸν δὲ μέγαν 

λέγει πρὸς ἔνδειξιν τοῦ xara τὸ σάκος μεγέϑους, καϑὰ καὶ τὸ, νειὸν ἄρουραν εὐρεῖαν. πάντως γὰρ 

μέγα σάχορ; ᾧ τοιαῦτα ἐπίπεδα ἔγκειται. ἀπὸ δὲ τῶν οἰῶν καὶ οἰάτιδος νομοῦ μέμνηταί τις παλαιὸς 

τοῦ ὑπὸ προβάτων κατανεμομένου. ( Vers. ZU ) Zap δὲ σηκῶν ἐοίκασι διαφέρειν, χαϑότι χοινὸν 

μὲν ἁπλῶς ὃ σταϑιμός. ἐνταῦϑα δὲ σχοπητέον, εἴ nep &x TOU Outjoixov νομοῦ γέγονεν 7 ἐπινομὶς, 

οὐχὶ ἢ παρὰ τῷ Πλατωνι" ἐκείνην γὰρ ὃ γραπτὸς παράγει νόμος, οὗ πρὸς διαστολὴν ὁ Ὅμη- 10 

δορικὸς νομὸς ὀξύνεται" ἀλλὰ μέρος τι τριήρους, 0 πὲρ ἐκάλουν ἐπινομίδα, ὡς φηΐσιν ᾿4ϑήναιος. 

Σηκοὶ δὲ μάλιστα οἱ τῶν νεογνῶν, ὅϑεν καὶ σηκίται ἄρνες λέγονται. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι κλισίαν 
ποιμενικὴν ἐνταῦϑα οἶδεν ὃ ποιητὴς, ἣν κλίσιον ὁ Δίων λέγει κατὰ γένος οὐδέτερον, ὡς καὶ ἀλλα- 
χοῦ κάλλιον δηλοῦται. καὶ εἰσὶν ἐνταῦϑα κλισίαι κατηρεφεῖς, αἱ ἰδιωτικῶς λεγόμεναι σκεπασταί. 
( Vers. 590. ) Ὅτι τῆς ὀρχήσεως εἰς δύο εἴδη) διῃρημένης εἴς τε τὸ ἐνόπλιον, ὃ τῇ πυῤῥίχῃ καὶ Κουρι- 
τικῇ κινήσει, ἀπείκασται, καὶ εἰς τὸ ἵλεων, O πρέπον ἐστὶν δίρηνῃ κατὰ τὰ βαχχιχὰ σχήματα, ἐνταῦϑα 
ὃ ποιητὴς ἀμφότερα παραδείκνυσι, φράζων οὕτω" ἐν δὲ χορὸν ποίκιλλε περικλυτὸς ᾿Αμφιγνήεις, τῷ 

60 ἴκελον, oiov ποτ᾽ ἐνὲ Κνωσσῷ εὐρείῃ Δαίδαλος ἤσκησεν χαλλιπλοχάμῳ ᾿Αριάδνῃ" ἔνϑα μὲν HOW 

καὶ παρϑένοι ἀλφεσίβοιαι ὠρχεῦντ ̓ ἀλλήλων ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔχον τεθ. τῶν δ᾽ αἱ μὲν λεπτὰς οϑόνας 

1166Zrov, οἱ δὲ χιτῶνας εἶχον εὐνήτους ἤχα στίλβοντας ἐλαίῳ" καί ῥ᾽ αἱ μὲν καλὰς greg vag *£yoy* οἱ δὲ 2o 
μαχαίρας εἶχον χρυσείας ἐξ ἀργυρέων τελαμώνων. οἱ δ᾽ ὅτε μὲν ϑρέξασκον ἐπισταμένοισι πόδεσσι ῥεῖα 
μάλα, ὡς ὅτε τις τροχὸν ἄρμενον ἐν παλάμῃσιν ἑζόμενος κεραμεὺς πειρήσεται, αἴχε ϑέῃσιν" ἄλλοτε 

δ᾽ ev ϑρέξασκον ἐπὶ στίχας ἀλλήλοισι. πολλὸς δ᾽ ἱμερύεντα χορὸν περιίσταϑ' ὅμιλος τερπόμενοι. 
δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε xot αὐτοὺς, μολπῆς ἐ ξάρχοντες , ἐδίνεον κατὰ μέσσους, ὡς οἷα δηλαδὴ χορυ- 

το «iot χοροῦ ὀρχούμενοι ἅμα καὶ δινούμενοι, ἤγουν στρεφόμενοι χορι"κῶς. δῖνος γάρ, φασι, σχῆμα 
χορικόν. Καὶ ὅρα ὡς οὐδὲ τὴν ἔκφρασιν ἀπήλλαξε τοῦ ποιητικοῦ ὡραΐσματος τῆς παραβολῆς, τροχῷ 
χκεραμεικῷ εἰχάσας πάνυ ϑαυμασίως τὸ ὀξὺ τῆς ἐγκυκλίου κινήσξως TOU χοροῦ, xci τροχῷ οὐχ᾽ ἁπλῶς, 

ἀλλὰ ταῖς παλάμαις ἁρμόζοντι διὰ τὸ σύμμετρον; καὶ οὔπω δὲ εἰς ἔργον κινῃϑέντι ἀλλ εἰς πεῖραν1226 

μόνην. Rm γὰρ ἡ τοῦ τοιούτου τροχοῦ περιφορά. ἐν γάρ τοι τῷ ἐργάξεσϑαι βαρύνων 0 πηλὸς 
ἀμβλύνει τὴν ὀξύτητα τῆς κινήσεως. “Σημείωσαι δὲ ὅτι τῶν ῥηϑέντων. δύο εἰδῶν τῆς ὀρχήσεως, ἤγουν 3o 

τοῦ ἐνοπλίου xoi τοῦ (Aso, τὸ μὲν πρῶτον ὁ ποιητὴς ἐνταῦϑα διὰ τῶν μαχαιροφόρων παίδων ἐνδεί- 
χνυται, τὸ δὲ δεύτερον διὰ τῶν παρϑένων, αἱ καλὰς εἶχον στεφράνας. φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ ὕτι διαχε- 
χωρισμένως χορευόντων τὸ πρὶν ἀνδρῶν τε xai γυναιχῶν πρῶτοι οἱ μετὰ Θησέως σωϑέντες ἐκ τοῦ 
λαβυρίνϑου ἑπτὰ ἠίϑεοι καὶ τοσαύται παρϑένοι ἀναμὶξ ἐχόρευσαν ὑπὸ καϑηγητῇ τῷ Δαιδάλῳ χατὰ 
Κνωσσὸν, πόλιν Κρήτης, περὶ ἧς ἀλλαχοῦ τε καὶ ἐν τοῖς τοῦ Περιηγητοῦ δὲ ἐῤῥέϑη, ἀφ᾽ ἧς καὶ τὰ 

Κνώσσια παρὰ Σοφοκλεῖ ὀρχήματα" καὶ τὸ ἔργον ἐκεῖνο τοῦ Δαιδάλου μετῆλϑεν εἰς μίμησιν, καὶ νῦν 
20 Ἀέτι πολλοὶ, καὶ μάλιστα ναυτικοὶ, ὅσοι πρὸς τὸ παλαιὸν ἀνδρῶδες παρεχνεύουσι, χορόν τινα ἑλίτ- 

τουσι ποιχιλόστροφον xoi πολυκαμπῆ τὰς τοῦ λαβυρίνθου μιμεῖσϑαι ϑέλοντες ἕλικας. Σημείωσαι δ᾽ 

ἐνταῦϑα ὅτι οὐ τῷ Θησεῖ τῷ ἀλλοδαπῷ τὸν χορὸν ἐχεῖνον ὁ ix Κρήτης Δαίδαλος ἤσκησεν, ἀλλὰ τῇ 
τῶν βασιλέων ϑυγατρὶ ᾿Δριαδνῃ τῇ τοῦ Θησέως ἐρωμένῃ. ἐρώτων γὰρ γυναικῶν ὃ Δαίδαλος ὑπουργὸς 4o 
παραδέδοται, ὃς οὐ μόνον ἐνταῦϑα μεσολαβεῖ χορὸν καταποικίλας δαιδάλεον, ἀλλὰ καὶ τῇ Πασιφάῃ 
πρὸς ἀλλόκοτον ἔρωτα τὸν τοῦ ταύρου ἐμεσίτευσε. διὸ καὶ δικαίως ὑπὸ Μίνωος χατὰ τὴν ἱστορίαν 

ἐδιώκετο, Ore χαὶ τὸν υἱὸν Ἴχαρον ἀπεβάλετο συμφεύγοντα, ἐξ οὗ τὸ Ικάριον πέλαγος. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι 
ἀλλόκοτος μὲν ἀληϑῶς ὃ χατὰ τὴν Πασιφάην ἔρως, ἔχει δέ τινας ὁμοιότητας. πεπείραται γοῦν καὶ 
τοῖς τοῦ νῦν γίνους γυνὴ κυνὸς εὐγενοῦς ἔρωτι κατασχεϑε ἴσα καὶ χρωτιξομένη τῷ καχῷ. ἄλλως δὲ καὶ 
ἄλογα ζῷα ἔρωτας ἐπ᾿ ἀνϑρώποις ἔπαϑον, δελφῖνος οὖν τοιοῦτος ἔρως παρ᾽ Ὀππιανῷ κεῖται. λέγεται 
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δὲ xoi ἀλεχτρυὼν ἐν Βιϑυνίᾳ οἰνοχόου τινὸς ἐρασϑῆναι flacuxoU, καὶ χὴν δὲ ̓ Ωλενίου παιδός. καὶ 
ἐν “ευχαδίᾳ ταώς, φασιν, ἐρασϑεὶς παρϑένου, ϑανούσῃ συνεξέλιπε. (Vers. 592.) Περὶ δὲ 
κ᾿ “ριάδνης καὶ τῶν κατ᾽ αὐτὴν, ὕτι τε Θησέως ἐρασϑείη, καὶ Ong εἰς Κρήτην ἐχεῖνος ἔλϑοι, καὶ ὡς S0 
Δαιδάλου ὑποϑήκαις ἀγαϑίδα μίτου δοῦσα τῷ Θησεῖ αἰτία γένοιτο ἐκείνῳ διεξοδεῦσαι τὸν λαβύρινϑον, 
ἱστοροῦσι πολλοὶ, καὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν Ὀδύσσειαν δὲ γέγραπταί τινα. Ὅτι δὲ &yadig δέσμη, ῥάμμα, 
στήμονες, λέγουσιν οἱ παλαιοί. δηλοῖ δέ, φασιν, ἡ λέξις xai σησαμίδα. Τὸ δὲ ἤσχησε καιριωτάτη 
λέξις xoi ἐνταῦϑα, δηλοῦσα ἔργου ἐπιμέλειαν, ὡς καὶ ἐν τῷ, ἤσκειν εἴρια. ( Vers. 599.) Ὅρα δὲ καὶ 
τὸ, ἠίϑεοι καὶ παρϑένοι. 0 γὰρ ἐν ἡλικίᾳ γυναικῶν αἱ παρϑένοι, τοῦτο ἐν ἀνδράσιν ἠίϑεοι, οἱ ὡραῖοι, 
φασὶ, γάμου καὶ μηδέπω γεγαμηκότες. ὡς δὲ καὶ τρισυλλάβως ἤϑεος λέγεται 0 (cog προσγραφέντος 

10 τοῦ i, Διονύσιος Αἴλιος φησί. καὶ ἔστι, φασὶν, ᾿Α΄ττικόν. λέγεται δὲ καὶ ἐπὶ παρϑένου τὸ ἠΐίϑεος. καὶ 
χρῆσις φέρεται εἰς τοῦτο αὕτη" εἰ μὴ κόρη δεύσειε τὸ σταῖς ἠίϑεος. ( Vers. 594.) Τίνες δὲ ἀλφεσίβοιαι, 
καὶ ὅτι χαρπὸς τὸ μεταξὺ συνάπτον χειρὸς καὶ πήχεως, καὶ ὅτι ὀϑόναι ἴσως ἄρτι γυναιχυῖα ἱμάτια 
λεπτὰ παρὰ τῷ ὄϑω διὰ τὸ εὐκίνητον, καὶ ὅτι στεφάνας μὲν ϑηλυχῶς οἶδὲν ὁ ποιητὴς ἐπὶ κόσμου 
κεφαλῆς, οὐ μὴν δὲ καὶ στεφάνους ἀρσενιχῶς, καὶ ὅτι τὸ ὁτὲ ὀξυτόνως, ἀντὶ τοῦ ποτὲ, ὅτε βαρυτόνως 
οἶδε λέγειν ὁ ποιητὴς. ὡς καὶ "νῦν ἐν τᾷ, οἱ δ᾽ ὅτε μὲν ϑρέξασχον, καὶ τίνες οἱ κυβιστητῆρες, καὶ ἄο 
ὅτι τὸ δινεῖν ἐνεργητικῶς λέγει ἀντὶ τοῦ δινεῖσϑαι, εἰπὼν ἐνταῦϑα, ἐδίνεον κατὰ μέσσους, δηλοῦται 

xai ἀλλαχοῦ. ( Vers. 596. ) Τοῦ δὲ ἀλφεσίβοιαι προὔπάρχει ὁῆμα διφορούμενον τῇ κλήσει. μέλλων 
γὰρ αὐτοῦ καὶ διὰ τοῦ 6, ἐξ οὗ ἀλφεσίβοια, xci διὰ τοῦ ἡ, ἐξ οὗ ἀλφηστὴς, λέξις αὕτη ὁμώνυμος. 

ἀλφησταὶ γὰρ οὐ μόνον ἄνϑρωποι κατά τι κοινὸν ἐπίϑετον, ἀλλὰ καὶ ἰχϑύων εἶδος " μονάκανϑοι δὲ 

20 αὐτοὶ, κιῤῥοὶ, πορφυρίζοντες κατά τινα μέρη, ὧν, φασὶν, ἁλισκομένων σύνδυο, φαίνεσϑαι τὸν ἕτε- 
gov xar! οὐρὰν ἑπόμενον. ὅϑεν διὰ τὸ κατὰ πυγὴν ϑατέρῳ τὸν ἕτερον ἀκολουϑεῖν ᾿Απολλόδωρος τοὺς 
ἀκρατεῖς χαὶ “καταφερεὶς ἀλφηστὰς εἶστεν ἐν τῷ, καταπυγωτέραν ἀλφηστῶν. C Vers. 395. ) To δὲ ὠρ- 

χεῦντο ἐτεχνήσατο οὕτως εἰπεῖν Ὅμηρος. εἰ γὰρ ὠρχοῦντο ἔφη, λογοειδὴς ἂν ὃ στίχος ἣν xci εὐτελὴς 
ἄν. συγγενὲς δὲ τῷ Ἀρητιχῷ Δαιδάλῳ διδάσκειν ὀρχεῖσϑαι. Κρησὶ γὰρ κατὰ τὴν ἱστορίαν ἐπιχώρια 

τό τὲ κυβιστᾶν χαὶ i ὄρχησις, ὡς καὶ Ὅμηρος οἶδε, καὶ περιγδοντο τοῖς πάλαι τὰ Κρητικὰ ἐμμελῆ 

ὑπορχήματα. χαὶ τὸ μὲν ὄργανον ἐκαλεῖτο μολοσσόν" ὃ δὲ τρύπος Κρήτας, ὡς ἂν εἴποι τις. Κρητι- 

xóg* καὶ ἔστι dum τοὔνομα. ὅμοιον τῷ Νικήτας xci Φιλήτας, ὧν τὰ κοινὰ “ΙΝικήτης καὶ Φιλή- 50 
της. (Vers. 595.) Σημείωσαι δὲ ὅτι περὶ χιτώνων καὶ τοιαῦτα φασὶν οἱ παλαιοί" χιτὼν ὃ ζωστὸς καὶ 

γυναιχεῖος * ὁ δὲ ἀνδρεῖος γιτωνίσχος, ὃ τινὲς ἐπενδύτην, τὸ δὲ βραχὺ χιτωνισχάριον" χιτώνιον δὲ καὶ 
3c χιτωνάριον λεπτὸν ἔνδυμα γυναικεῖον πολυτελές. Δή]ένανδρος " λελουμένη γὰρ ἡ ̓ ταίρα, καὶ διαφανὲς 

χιτωνάριον ἔχουσα. “Ἡριστοφάνης᾽ ἐνδὺς τὸ γυναικεῖον τοδὶ χιτώνιον. ταῦτα iAtog Διονύσιος. παρ᾽ 
ᾧ καὶ ὅτι χορταῖος ὁ δασὺς καὶ μαλλωτὸς χιτών. χαὶ πάλιν, χορταῖος, χιτὼν ποδήρης, ἔχων χειρίδας. 

ἀλλαχοῦ δὲ ὅτι χιτῶνος εἶδος καὶ ἡ ἐξωμίς. ἐξωμὶς γάρ, φησι, χιτὼν ἅμα χαὶ ἱμάτιον τὸ αὐτό. ἄλλος 
δέ τις ἱστορεῖ χαὶ ὀρϑοσταδίους χιτῶνας, λέγων t ὅτι ὀρϑοστάδιοι μὲν οἱ στατοὶ, συρτοὶ δὲ οἱ συρό- 
μένοι. ix δὴ τούτων δῆλον ὡς ovy ὥρισται ὃ χιτὼν κατὰ τοὺς ἐνστατιχοὺς ἐπὶ μόνου τοῦ προσεχῶς 

ἐπικεχυμένου τῇ σαρχί. (V ers. 596.) Tov δὲ ἐύννητοι, ὃ ἐστιν εὔνητοι, εὔκλωστοι, ϑέμα ἢ τὸ νήϑω, 

ἢ μάλιστα τὸ νῶ νήσω, οὗ χρῆσις καὶ παρ᾽ “Ησιόδῳ ἐν TO , νεῖ νήματα ἀράχνης. δοκοῦσι δὲ ἀντιδιε- 
στάλϑαι ταῖς λεπταῖς ὀϑόναις οἱ εὔνητοι χιτῶνες. οὗτοι γὰρ οὐκ ἂν εἶεν κατ᾽ ἐχείνας λεπτοὶ καὶ δια- 

1227 ςανεῖς. Τὸ δὲ, στίλβοντες ἐλαίῳ, ἀντὶ τοῦ στιλπνοὶ, ὡς εἰ καὶ ἔλαιον αὐτῶν ἀπέσταζε, κατὰ τὸ, 

&o ἀπελείβετο ὑ"γρὸν ἔλαιον, ὃ περ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ κεῖται λεχϑὲν εἰς ὀϑόνας. Καὶ σημείωσαι ὅτι ἐν τῷ; 60 

χιτῶνες στίλβοντες ἐλαίῳ, xai ἐν τῷ, ὀθονέων ἀπε λείβετο ὑγρὸν ἔλαιον, οὐ πολλὴ ἔοιχεν n λευχότης 

εἶναι. ἐπὶ γὰρ τῶν ἤδη λευχανϑέντων οὐκ ἔστι τὸ γρῶμα τοιοῦτον; ἀλλ ἐπ᾿ ἐχείνων οἰχεῖον τὸ, λευχὸν 

δ᾽ ἦν ἠέλιος ὥς. (Vers. 594.)' Ὅρα δὲ ὡς ταῖς τοῦ ἔχειν κινήσεσιν ἐπέμεινεν, εἰπών" ἐπὶ καρπῷ χεῖρας 

ἔχοντες, χαὶ, λεπτὰς ὀϑόνας ἔχον: zal, χιτῶνας εἶχον, καὶ, greg vag ἔχον, χαὶ, μαχαίρας εἶχον" 

χαὶ ὅτι χαὶ ἐπὶ πθχώρῶν ὡς ἐπὶ ἀσπίδων καὶ ξιφῶν. τελαμῶνας ἔφη τοὺς ἀναφορεῖς. εἰ δὲ ἀργύρεοι 

τῶν ὧδε μαχαιρῶν "οἱ ἀναφορεῖς, ὅμως ἱμάντας καὶ οὕτω νοητέον αὐτοὺς ἀναλόγως τῇ ὑποχειμένῃ 1107 
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τῆς ἀσπίδος ὕλῃ. (Vers. 599.) Τὸ δὲ ϑρέξασχον καιρία λέξις ὡς ἐν ποιήσει, διὸ καὶ δισσεύει αὐτὴν 

ἐνταῦϑα ὁ ποιητής. πεζολογῶν δὲ ῥήτωρ, ἐνεστῶτα μόνον εἰδὼς τοῦ τρέχειν ἵσταται μέχρις αὐτοῦ μὴ 

προβαίνων εἰς μέλλοντα, χρώμενος δὲ ἀντ᾽ αὐτοῦ τῷ δραμοῦμαι καὶ τῇ κενήσει αὐτοῦ. (Vers, 601.) 

Ὁ δὲ κεραμεὺς καὶ τὸ προῦπάρχον αὐτοῦ ὁῆμα τήν τὲ περαμείαν ποιοῦσιν, ἧς χρῆσις χαὶ ἐν παροιμίᾳ 
σχωπτούσῃ τὸ, κεραμείᾳ τὸν πίϑον, καὶ τὰ κεράμεια, ἐφ᾽ οἷς γριφείοντές τινὲς γῆς τε καὶ πυρὸς τέκνα 
φασὶν αὐτὰ, καὶ ἄλλα δέ τινα συνήϑη τῇ χατ᾽ αὐτοὺς τέχνῃ στομφάζουσιν, ὡς δηλον € ἐχ τοῦ εἰπόντος, 

γαίας TE χαμίνου τὲ γόνον εὗρε κλεινότατον κέραμον, χρήσιμον οἰχονόμον, ἡ τὸ καλὸν ΜΜαραϑῶνος 

καταστήσασα τρόπαιον, ἤγουν ἡ τῶν ᾿4ϑηναίων πόλις, καὶ ἐπαινεῖται, φασὶν, ὄντως ὁ ᾿Δ4ττικὸς 
χέραμος. οὕτω δὲ κατ᾽ Εὔβουλον xci τὰ Κνίδια κεράμεια χαὶ τὰ Miyagted πιϑάχνια. ἕτερος δέ τις 

χύτραν ἐγριφοποίησεν ἐν τῷ, τροχοῦ ῥύμασι τευχτὸν χοιλοσώματον κύτος πλαστὸν ἐκ γαίης. ὃ Ó αὐτὸς 10 

τοτὸ αὐτὸ φράζων, &*O« καὶ περὶ πλακοῦντος λέγει, ξανϑῆς, φησὶ, μελίσσης νάμασι συμμιγὴς μηκά- 

δων αἰγῶν ἀπόῤῥους ϑρόμβος ἐγκαϑήμενος εἰς πλατὺ στέγαστρον ἁγνῆς παρϑένου Δηοῦς κόρης. δηλοῖ 
δὲ ταῦτα πλακοῦντα ἐκ μέλιτος καὶ αἰἱγείου τυροῦ εἴτε γάλακτος ἐγκείμενον πλατείᾳ στεγούσῃ χύτρᾳ ἢ) ἕτε- 
goío χκεραμείῳ. ( Vers. 599.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι τὸ. ἐπισταμένοις ποσὶν, ἐπιστήμην εἶναι παραλαλεῖ 
γενιχῶς xai τὴν χορευτικὴν τέχνην, καὶ ὅτι τὸ κύχλῳ ἥκειν χαὶ περιφέρεσϑαι ϑ έειν εἶπεν ἐπὶ τοῦ δια- 
ληφϑέντος τροχοῦ. (Vers. 601.) Τὸ δὲ, ϑρέξασχον ἐπὶ στίχας ἀλλήλοις, ἀντὶ τοῦ ἔτρεχον λύοντες 
τὸν τοῦ χοροῦ χύκλον εἴς τινας εὐϑείας κινήσεις" ἢ καὶ ἄλλως μάλιστα κατὰ τοὺς παλαιοὺς, ποτὲ 

μὲν τροχοειδῇῆ καὶ κυκλοτερῆ δρόμον ἐποιοῦντο, ποτὲ δὲ ἀντιμέτωποι ἀλλήλων γινόμενοι, xor ὀρϑὸν 
δι᾿ ἀλλήλων ἔϑεον, O καὶ εἰσέτι νῦν ποιοῦσιν οἱ τὰ τοιαῦτα δεινοὶ χορευταί, ( Vers. 603.) ᾿Ϊμερόεις 
δὲ χορὸς, καϑὰ xai κιϑαρισμὸς, ὡς ἐδήλου τὸ, ἱμερόεν κιϑάριξε. Τὸ δὲ, πολλὸς περιίστατο ὅμιλος, 20 
ἔϑος δηλοῖ ἐν ἀξιολόγοις χοροῖς γιγνόμενον. τὸ δὲ, ὅμιλος τερπόμενοι, Arruxog ἐσχημάτισται. ἄλλως 

γὰρ εἰχεν εἰπεῖν, ὅμιλος τερπόμενος. ( Vers. 605.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὡς ix τοῦ, μολπῆς ἐξάρχοντες ἐδί- 
2ογεῦον, ἐῤῥέϑη παρὰ τοῖς ὕστερον εἰδός τι ὀρχήσεως ἐμμέλεια. φησὶ γοῦν “Παυσανίας ὅτι ὄρχησις τις 
ἦν τραγιχὴ, λεγομένη ἐμμέλεια. "iioc δὲ Διονύσιος φησὶ καὶ αὐτὸς, ὅτι ἐιιμέλεια τραγικὴ ὄρχησις, 

ὥς περ 7) χωμικὴ χόρδαξ xoi ἡ σατυρικὴ σίκιννις. ἐκαλεῖτο δέ, φησιν, ἐμμέλεια καὶ τὸ ὑπὸ τὴν τραγε- 
κὴν ὄρχησιν ἀδόμενον αὔλημα. ὃ δὲ Παυσανίας λέγει καὶ ὅτι ὀρχήσεως εἶδος καὶ ὃ ξιφισμὸς χαὶ σχῆμα 

ἐμμελείας, dy ἀποξιφίσαι τὸ ἐξορχήσασϑαι, ὡς περ xol ἀποφοιτᾶν παρὰ «Τυσίᾳ τὸ παύσασϑαι 

φοιτῶντα, 0 ἐστι μανϑάνοντα. (Vers. 606.) Ὅτι τὸν ᾿Ωχεανὸν περὶ τὸ ἄκρον κύχλῳ τῆς ἀσπίδος 
ὁ ἽΗφαιστος ἔϑετο, ἵνα καὶ αὐτὸς ἔσω σφίγγῃ πάντα τὰ περικόσμια, ὅσα περιέχει τὸ τῆς ἀσπίδος 
ἔδαφος. φησὶ γάρ ἐν δ᾽ ἐτίϑει ποταμοῖο μέγα σϑένος ᾿Ωχεανοῖο. ἄντυγα πὰρ πυμάτην σάκεος πίχα 80 

ὅο ποιητοῖο. Καὶ ὅρα φυσιχὰ ποιητικὰ πάρισα, ἐκφράσει πρέποντα, τὸ, ποταμοῖο ᾿Ωκεανοῖο ποιη- 
τοῖο, καὶ ὡς ποταμὸν χἀνταῦϑα τὸν ᾿Ωχεανὸν ἡ Ὁμηρικὴ Πιοῦσα ἔφη, ἐκ μέρους ἴσως οὕτως εἰποῦσα, 

& περ, ὡς ἐν Ὀδυσσείᾳ δηλοῦται, ποταμός τις φέρεται εἰσβάλλων εἰς τὸν μέγαν ᾿Ωχεανὸν τὴν ἔξω 
δηλαδὴ ϑάλασσαν. (Vers. 608.) Τὸ δὲ, μέγα σϑένος, τὸν μεγασϑενὴῆ συντίϊησι. δῆλον δὲ ὡς πάνυ 
δεξιῶς πιναχογραφικῷ χαραχτῆρι, 0v οἱ περιηγούμενοι ἐζήλωσαν, τῇ χατ᾽ αὐτὸν Ὅμηρος. κοσμοποιίῳ 

40 χύχλω τὸν ᾿ξιχεανὸν περιέϑετο. Ὅτι *énuuovi, ῥήματος χρῆται καὶ ἐν τῷ, ἐπειδὴ τεῦξε σάχος μέγα τε 

στιβαρόν T&' τεῦξεν ἄρα οἱ ϑώρηκα φαεινότερον πυρὸς αὐγῆς" τεῦξε δέ οἱ χύρυϑα βριαρὴν, κροτά- 

φοις ἀραρυῖαν, χαλὴν, δαιδαλέην, ἐπὶ δὲ χρύσεον λόφον ἧκε" τεῦξε δέ οἱ κνημῖδας ἑανοῦ, ὥς που καὶ 122 
προεγράφη, κασσιτέροιο. Καὶ ὅρα ὅτι ἐπελευστικῶς φράσας QUA eng ota καὶ ταῦτα. ἐπεὶ ἔφϑασεν 
ἐπ᾿ ἄλλων ὁμοειδῶν τοῦτο ποιῆσαι, οἷον Ort τὸν ϑώραχα τὸν Κινύρου ἐξέφρασε καὶ τὴν τῆς ᾿4ϑηνᾶς 4c 
κόρυϑα. διόπερ ovx ἐϑέλει τὰ αὐτὰ πολλάκις μυϑολογεύειν. οὕτω καὶ τὴν τοῦ Πατρόκλου πυρὰν πο- 

λυλογήσας ἐν τοῖς ἑξῆς, τὴν τοῦ “βχτορος παραδραμεῖταις οἷα τὴν ἄκαιρον ταὐτολογίαν ἐκφεύγων καὶ 
τὸ προσχορὲς, ἄλλως δὲ καὶ σπεύδων εἰς τὸ ἐναγώνιον, διὸ οὔτε περὶ τοῦ Θχεανοῦ πολυλογεῖ, ἀλλ 
εἰπεῖν ἠρχέσϑη τὸ, ἐν δ᾽ ἐτίϑει ποταμοῖο μέγα σϑένος, ὡς εἴρηται. καὶ τὸν “Ἥφαιστον δὲ σιγῶντα 

πλάττει, ὅτε μητρὸς ᾿Δχιλλῆος LS προπάροιϑεν ἀείρας τὰ ὅπλα δηλαδὴ, καὶ οὐδὲ τὴν Θέτιν λαβοῦ- 
σαν αὐτὰ παρ᾽ ᾿ Ἡφαίστου πεποίηκέ τι λέγουσαν πρὸς τὸν αὐτὰ δόντα. εἰ δὲ xai ἔστι κατὰ τὸ σιωπώ- 
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μενον νοῆσαι, ori ἐλαλήσεν «v ὡς &txog ἢ Θέτις εὐχαρίστως τα δέοντα, χαϑὰ καὶ Χρύσης πρὸς τοὺς 

᾿Αχαιοὺς, ὕτε ἀπέλαβε τὴν παῖδα, ὕμως Ὁμηρῳ ovx ἀρέσχει λαλεῖν τὰ μὴ ἀναγκαῖα μηδὲ κατεπείγοντα. 5o 
τὸ δὲ τάχος καὶ τὴν σπουδὴν τῆς Θέτιδος ἐμφαίνει καὶ παραβολικῶς ὁ ποιητὴς, εἰπὼν ὡς ἡ Θέτις ἴρηξ 
ὡς ἀλτο κατ᾽ Οὐλύμπου νιφόεντος, τεύχεα καλὰ φέρουσα παρ᾽ ᾿Ηφαίστοιο ἄνακτος. ταῦτα δὲ καὶ 
ὕπλα κοινότερον ἐνταῦϑα φησὶν, ὡς πολέμου ὄργανα, εἰπών" αὐτὰρ ἐπεὶ πάνϑ' ὅπλα κάμε κλυτὸς 
ἀμφιγυήεις, ἤγουν καμὼν ἐποίησεν, ἢ περὶ πάντα ἔχαμε. ( Vers. 609.) To δὲ φαεινότερον πυρὸς 
αὐγῆς εἶναι τὸν ϑώρακα &x τοῦ λαμπροῦ χρυσοῦ ἔχειν δοχεῖ. Τὸ δὲ τεῦξε πρωτότυπόν ἐστι τοῦ τεύχεα 
διὸ μετὰ τὸ τεῦξεν εἰπὼν ὅπλα οὐκ ἠνέσχετο μὴ xot τεύχεα εἰπεῖν τὰ αὐτὰ, ὡς ἀνωτέρω Ἔν 

(Vers. 610.) ᾿“ρετὴ δὲ καὶ νῦν κόρυϑος τὸ ἀρηρέναι κροτάφοις. ἡ γὰρ ἑτεροῖα βαρεῖα τέ ἐστι καὶ πλη- 
10 χτικὴ καὶ οὕτω δύσχρηστος. χαλὴ δὲ αὕτη, δι᾽ ὃν ἔχει χρύσεον λόφον, τὰς ἀλλαχοῦ χρυσείας ἐϑείρας. 

( Vers. 612.) Κασσίτερος δέ, φασι, παρὰ τὸ ϑᾶσσον τείρεσϑαι. καὶ ἄλλως δὲ, ὡς xoi προεδηλώϑη, xav- 

σίτερός τις, πρὸς διαστολὴν τοῦ ἐν τῇ καύσει ἀτειρέος χαλκοῦ. διὸ καὶ ἀναλογώτερον κασσίτερον γράφειν 
διὰ τοῦ ξ ἤ περ κασσίτηρον διὰ τοῦ ἢ. δῆλον δὲ ὡς καὶ ᾿“ΑἸττικῶς λέγεται καττίτερος. (Vers. 613.) Ὅρα 
δὲ καὶ νῦν τὸ ἀμφιγυήεις, οὐ ψεχτῶς ῥηϑὲν ἐπὶ ᾿Πφαίστου, ἀλλὰ χαλραχτηριστικῶς κατά τινα οἷον 6o 
ἰδιότητα. διὸ καὶ ἀνιστᾷ τὸ τοῦ ἐπιϑέτου ταπεινὸν, κλυτὸς φάμενος, ὡς xci πρὸ τούτου περικλυτὸς, 

καὶ ἄνακτα δὲ τὸν αὐτὸν εἰπών. (Vers. 615.) “ΗΠ δὲ κατὰ τὸν ἴρηκα παραβολὴ συνεπιτέτμηται τῇ 
πραγματικῇ γοργότητι, ὡς πολλαχοῦ ποιεῖν εἴωϑεν Ὅμηρος. ὡς δὲ δασύνεται μὲν ὁ ἱέραξ, ψιλοῦται 
δὲ ᾿Ιωνικῶς 0 ἴρηξ, δῆλον ἐν τοῖς πρὸ τούτων που xoi αὐτὸ γέγονεν. 

1229 Φουα ΘΙ ΘΑ ΩΣ. δὲ ἐν ΤῊΣ οὐ ΘΟ ΜΡΗ ΡΟ 3 1108 
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Θέτιδος χομισάσης ᾿Αχιλλεῖ τὰ ὕπλα παρὰ 'Hqoiorov, συναγαγὼν εἰς ἐχκλησίαν τοὺς "EAAg- 
νας ὃ ἥρως ἀπόῤῥησιν ποιεῖται τῆς μήνιδος. καὶ λαμβάνει τὰ δῶρα, ἅ πὲρ αὐτῷ ᾿Δγαμέμνων 
ὑπέσχετο. τροφὴν δὲ ἀνελομένων ἐκείνων, αὐτὸς ἄσιτος παραμείνας ὁπλίζεται καὶ στρατείαν ἐξά- 
yt. ἐπὶ τὸν πόλεμον. ὁ δὲ ὕστερος τῶν ἵππων αὐτοῦ, Ξξάνϑος, τὴν ἐσομένην αὐτῷ ἀναίρεσιν 

μαντεύεται, ᾧ καὶ ἐπιπλήζττει. 
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Ὅτι ἐπιγραφὴ τῆς v ῥαψῳδίας a5 uiv αὕτη" μήνιδος ἀ ἀπόῤῥησις. πρὸς δὲ μέτρον αὕτη" ταῦ 
ἀπέληγε χόλοιο, καὶ ἔκϑορε δῖος Ju ( Vers. |n) Ὅτι καὶ ἐνταῦϑα περιφράζων τὸ, ἐγένετο 

ἡμέρα, φησίν" Hog μὲν κροκόπεπλος ἀπ᾽ ᾿Ωκεονοῖο ῥοάων ὥρνυτο, καὶ ἑ"ξῆς. ἀπὸ δὲ τούτου τοῦ 30 

50 ἠῶ ὄρνυσϑαι κατὰ τοὺς παλαιοὺς καὶ ὁ ὄρϑρος . ᾧ εἰς ἔργον ὀρνίμεϑα. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὴν Ὁμηρι- 

χήν τις ταύτην περίφρασιν ζηλώσας φησίν" ἡνίκα πρὸς οὐρανὸν ἔτρεχον ἵπποι, ' Hà τὴν ῥοδόπηχυν 

ἀπ᾽ ᾿Ωχεανοῖο φέρουσαι. βνϑα καὶ ὅρα τὸ ῥοδόπηχυς, ῥηϑὲν πρὸς ὁμοιότητα τοῦ ῥοδοδάχευλος. 

τοιούτῳ δὲ ζήλῳ χαὶ “υκόφρων τὸ αὐτὸ περιφράζων ἔφη" 'Hoeg μὲν αἰπὺν ἄρτι φυγίου πάγον 

χραιπνοῖς ὑπερποτᾶτο μ]ηγάσου πτεροῖς. ( Vers. 6.) Ὅτι τῷ Πατρόκλῳ περικείμενος, ὁ ᾿ἀχιλλεὺς 

ἔκλαιε λιγέως, πολλοὶ "δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι μύροντο, ἤγουν ἐθρήνουν, ἢ ἐχέοντο. ἐκ δὲ τούτου So 

τοῦ μύρειν, ὡς προδεδήλωται, χαὶ τὸ μορμύρειν ἐπὶ ὕδατος, χαὶ ποταμὸς ἁλιμυρήεις, καὶ μύρον τὸ 

πρῶτον ἐκχυϑὲν δάκρυον ἀπὸ Μύῤῥας tue τοῦ Θείαντος. ὕτι δὲ ovx anaóov ἐνταῦϑα τὸ ἐμύροντο 

γοῆσαν καὶ ἀντὶ τοῦ ἐχέοντο, ἤτοι σπουδῇ ἔϑεον, δῆλον ix τῶν ἑξῆς. ἐρεῖ γάρ ἜΜ: ἡ δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτῷ 

χυμένη ἐχώκυεν, ἤγουν χυϑεῖσα, xci κατὰ σπουδὴν δραμοῦσα χαὶ ὡς εἰπεῖν μετὰ ῥύμης, ἥ τις ἀπὸ 

4o τοῦ ῥύω γίνεται, ὕ περ ταὐτὸν τῷ χύω ἐστίν. ( Vers. 4.) Ὅρα δὲ καὶ Ort τὸ περικεῖσϑαι "δοτιχῇ 4o 
CouMExT. ΙΝ Ii14p, Tow. IV. O 
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συνέταξε, λαβὼν αἰτὸ ἀντὶ τοῦ συγκεῖσϑαι καὶ περιπεπλέχϑαι. ἡ μέντοι συνήϑεια ἐ ἐπὶ τοῦ βαστάζειν 

xai φορεῖν τὴν λέξιν τίϑησι καὶ αἰτιατικῇ συντάσσει, ὡς ἐν τῷ περίκειται τῦφον ἢ πλοῦτον ἢ δυνα- 

στείαν. λέγεται δέ ποτὲ fU: ριχεῖσϑθαι χαὶ τὸ περιττὰ κεῖσϑαι, χαὶ εἰς ἐν εἰπεῖν , περιττεύεσθαι, περιου- 

σιάζεσθαι, κειμηλιοῦσϑαι, ὡς τὸ, οὐδέ τί μοι περϊκευξαῖ; ἀντὶ τοῦ οὐδέν τι περιττὸν ἔχω ἀποκεί- [230 

μένον. ( Vers. 55) ΤΟΙ ὃς λιγέως ἐπὶ κλαυϑμοῦ xai νῦν τέϑειταε, ὡς καὶ ἐν τῷ λίγα. χωχύειν. 

50 (Vers. 8.) Ὅτι παραμυϑία ἐπί τινι ἐνδόξως τεϑνεῶπτι ἐν πολέμῳ v0, τοῦτον μὲν ἐάσομεν ἀχνύμενοί 
meo κεῖσϑαι, ἐπειδὴ πρῶτα ϑεοῦ ἰότητι δαμάσϑη. ( Vers. 10.) Ὅτι τὰ τοῦ AiALéug ὅπλα ἡ Θέτις 

μὲν σεμνύνουσα φησὶ τῷ υἱῷ ᾿Αχιλλεῖ: τύνη δὲ, ἤγουν σὺ Δωρικῶς, ὡς προδεδήλωται, "Ἡφαίστοιο 

πάρα κλυτὰ τεύχεα δέξο, ἤγουν δέδεξο χαλὰ μάλα, οἷα οὔπω τις ἀνὴρ ὦμοισι φόρησεν. ᾿“Ιχιλλεὺς δὲ 

ὁμοίως ἐπαινῶν φησί" μῆτερ iur, τὰ μὲν ὅπλα ϑεὸς πόρεν οἷα ἐπιεικὲς ἔργ᾽ ἕμὲν ἀϑανάτων τινὸς, 10 

μηδὲ βροτὸν ἄνδρα τελέσαι. ὁ δὲ ποιητὴς ὑψηλότερον φράζων ( Vers. 12.) περὶ αὐτῶν φησὶν ὡς Θέτις 
θο "μὲν κατὰ τεύχε᾽ ἔϑηκε πρόσϑεν ᾿Αχιλλῆος, τὰ δ᾽ ἀνέβραχε δαίδαλα πάντα. Μυρμιδόνας δ᾽ ἄρα nav- 

τας ἕλε τρύμος, οὐδέ τις ἔτλη ἄντην εἰσιδέειν, ἀλλ᾽ ἔτρεσαν. οὕτω ποικιλόφωνος κανταῦϑα ὃ ποιητῆς: 

εἰ δὲ δεινὸν φύσει πᾶν ὅπλον κατὰ t0, ὕπλοις ἐνὶ δεινοῖσιν ἐδύτην, καὶ, δεινὸν δὲ λόφος ἔνευεν, ἀλλ 
ἐν τοῖς ῥηϑεῖσιν ἐπιτέταται τὸ δεινὸν, εἴ ys xoi τρόμιον ἐμποιοῦσι τοσούτῳ στρατῷ, οὐ κατὰ ϑέαν 

1169u£v τι, ἀλλ ἀκοὴν ἤχου. τινὲς δὲ καὶ ἔμψυχα ἐτερατεύσαντο "αὐτὰ εἶναι, καϑὰ καὶ προείρηται. διὸ 
καὶ αἴρουσι τὸν ᾿“ἰχιλλέα ὅτε ὁπλισϑείη, ὡς ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα ῥηθήσεται. καὶ ἐκϑυμοῖσι δὲ αὑτὸν, 

ὡς ἐνταῦϑα φαίνεται. φησὶ yag* (Vers. 16.) αὐτὰρ ᾿Ζχιλλεὺς ὡς εἰδ᾽, ὥς μιν μᾶλλον ἔδυ χόλος, ἐρε- 
ϑισϑέντα δηλαδὴ ἐπὶ πλέον τῇ τοῦ Πατρόκλου ἀναμνήσει. ὡς γὰρ ἐν ἄλλοις ἄνδρα ἐφέλκεται σίδηρος, 
οὕτω καὶ ὧδε ὕπλων παράϑεσις ἐρεϑίζει ϑυμὸν, ὅπου γε καὶ ἄλλως κατὰ τὸν εἰπόντα σοφὸν πᾶν τὸ 20 
παρατυχὸν ὕπλον γίνεται ἀχορηγήτου ϑυμοῦ. χόλος τοίνυν ἔδυ τὸν ᾿“Ιχιλλέα ἰδόντα τὰ ὅπλα. δεινὸν δέ, 
φησιν, ὑπὸ βλεφάρων ὡσεὶ σέλας ἐξεραάνϑη. εἶτα εὐθὺς τοῦ χόλου μεταπεσὼν x«i τὰ ὅπλα τῇ ϑέᾳ 
περιελϑὼν τέρπετό φησιν ( Vers. 18.) ἐν χείρεσιν ἔχων ϑεοῦ ἀγλαὰ δῶρα, καὶ ἐνὶ φρεσὶ ἧσιν ἐτέρπετο 
δαίδαλα λεύσσων. Καὶ ὅρα καὶ ἐνταῦϑα μίγμα διαϑέσεως σκυϑρωπαζούσης καὶ ἱλαρῶς ἐχούσης, ἤγουν 
ἡδονῆς καὶ ϑυμοῦ κρᾶμα. χόλος γὰρ, εἶτα καὶ τερπωλὴ τὸν ᾿Δχιλλέα εἷλεν ἰδόντα τὰ ϑεότευχτα ὅπλα. 
'Ev δὲ τοῖς ῥηθεῖσι τὸ μὲν δέξο προχέκριται τοῦ δέξαι ὡς ποιητιχώτερον. Τὸ δὲ, ὥμοισι φόρησεν, 

10 ἀντὶ τοῦ ἐβάστασεν, "ὥς που προδεδήλωται, ἐκ μέρους ἐπὶ τῶν ὕλων ὕπλων ῥηϑέν. ov δήπου γὰρ 
ὦμοις φοροῦνται καὶ κυνέη καὶ κνημῖδες. (Vers. 13.) Τὸ δὲ ἀνέβραχεν ἐπὶ τραχέος καὶ νῦν κτύπου 
ὕπλων συνήϑως εἶπε. Τὸ δέ γε δαίδαλα συνεκόπη ἐκ τοῦ δαιδάλεα, δηλοῖ δὲ ἡ λέξις τὰ καλά. Δαιδά- 
λου γὰρ ἐκάλουν ἔργον πᾶν τὸ καλόν. διὸ καὶ iei φησὶν ὡς ἑψητοί τινες παρῆσαν δαιδαάλεοί πως, 30 

ἤγουν χαλοί. ( Vers. 14.) Τὺ δὲ τρόμος καὶ τὸ ἔτρεσαν, oU μακρὰν ἀλλήλων κείμενα , érvuoAoyixóv 

ἐμφαίνουσι τρόπον" ἐκ τοῦ τρέειν γὰρ ὃ τρόμος. Τὺ δὲ, οὐδέ τις ἔτλη, ἑρμηνεία ἐστὶ τοῦ πάντας, ὡς 
μηδ᾽ αὐτοῦ ἁπλῶς ἐκ περισσοῦ χειμένου κατὰ τὸ, οἱ δ᾽ ἐννέα πάντες Gvéorav, xoi τὰ τοιαῦτα. 
(Vers. 15.) Τὸ δὲ, ἄντην εἰσιδεῖν, ἀντωπῆσαι παρὰ τοῖς ὕστερον λέγεται. (Vers. 16.) Τὺ δὲ, ὥς 
μιν ἔδυ χόλος, ἀντὶ τοῦ λίαν ἐχολώϑη. (Vers. 17.) Τὸ δὲ, δεινῶν ὑπὸ βλεφάρων ὡσεὶ σέλας ἐξε- 
φαανϑη, σίστοιχόν ἐστι τῷ, δεινὼ δέ oi ὅσσε φάανϑεν, καὶ τῷ, πῦρ δεδορκὼς, καὶ τῷ, ὕσσε δέ οἱ 
πυρὶ λαμπετόωντι ἐ ἐΐκτην. ( Vies: 217) To:083 μῆτερ ἐμὴ, ἐνδιαϑετώτερον καὶ μὰ eon τοῦ ἁπλῶς 

μῆτερ εἰπεῖν. Ὅπλα δὲ᾽ Ὅμηρος λέγειν εἰωϑὼς τὰ τέχνης οἱασοῦν ὄργανα, οἷον, ὅπλα ἐς ἄντλον κατέ- 

χυντο, καὶ ἕπλα ἐν χερσὶν ἔχων χαλκήια, ὅμως ἔστιν ὕπου, ὡς καὶ ἐνταῦϑα, ὅπλα καὶ τὰ πολεμικὰ 
20 χαλεῖ χατὰ δ" μοιον τρόπον γενιχῶς, ὡς πολεμικῆς τέχνης δηλαδὴ ὄργανα καὶ αὐτα. "ἐπιεικὲς δὲ χὰν- 4o 

ταῦϑα τὸ εἰχὸς καὶ πρέπον, ὡς πανταχοῦ φράζει' Ὅμηρος. ( Vers. 22.) To δὲ, μηδὲ βροτὸν ἄνδρα τελέ- 

σαι, ἐπιτείνει τὴν σαφήνειαν τοῦ. οἷα ἐπιειχὲς ἔργα εἶναι ἀϑανάτων. εἰ γάρ, φησι, χαί που ἐπιχοι- 
νωνοῖσι ϑεῶν ἔργα χαὶ ϑνητῶν, ἀλλ ἐνταῦϑα οὐκ ἔστι τοῦτο. xal εἰσὶ τὰ τοιαῦτα κυρίως καὶ κατ᾽ 

ἐξοχὴν ἔργα ὡς ἀμίμητα, ἐξ ὧν εἰλῆφϑαι δοκεῖ καὶ τὸ λέγεσϑαι ἔργον τὸ δύσχολον. (Vers. 24.) Ὅτι 
τοῦ Πατρόκλου ὑπερπαϑὼν ὃ ὁ ᾿Αχιλλεὺς λέγει τῇ μητρὶ, ὡς ua αἰνῶς δείδω, μήποτε μυῖαι χαδδῦσαι, 

ἤγουν χαταδῦσαι, xard χαλκοτύπους ὠτειλὰς εὐλὰς ἐγγείνωνται: ὃ ἐστιν ἐγγεννήσωσιν, ἀειχίσωσι δὲ 
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vexOv , ἐχ δ᾽ αἰὼν πέφαται, κατὰ δὲ χρόα πάντα σαπείη. ἐντιϑέασι γάρ τι ταῖς σαρξὶν αἱ μυῖαι, ἀφ᾽ 
οὗ σχωλήχια τίχτονται καὶ οὕτως ἀεικίζετανι ὃ νεχρὸς οἷα χατασηπομένου τοῦ χρωτός" ἐπεὶ ὃ αἰὼν 
πέφαται, ἤγουν ἡ ζωὴ, ὃ ἀσυνήϑως πέφρασται.. ἄνθρωπος, μὲν γὰρ πέραται χατὰ τὸ, φῶτας ἀρηι- 
φάτους κατέδουσι, μυῖαι δηλαδή" αἰὼν δὲ πῶς ἂν, εἰ μὴ ἄρα χατὰ τὸ παρακολουϑοῦν; ᾿Ιστέον δὲ 

ὡς μετ᾽ ὀλίγα ἡ ποίησις ἀγριοποιεῖ τὰς μυίας, ἄγρια φῦλα εἰποῦσα ἐκείνας διὰ τὸ ἄγαν ἀναιδὲς τοῦ 
ζῴου, 0 xal ἐν τῷ xvva “μυια φαίνεται, καὶ ἐν τῷ, μυίης ϑάρσος, & ἑτέρωϑι κεῖται παρὰ τῷ ποιητῇ. 80 
( Vers. 25.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι Ὅμηρος μὲν χαλκοτύπους εἰπὼν oras πρωτολεχτεῖ κατὰ χυρίαν φρᾶσιν. 

12914éys γὰρ χαλκοτύπους τὰς ἀπὸ τυπῆς ἤγουν τύψεως χαλχῶν ἤτοι ξιφῶν. ὃ δὲ εἰπὼν τύπωμα χαλχό- 
πλευρὸν τὸ χαλκοῦν χιβώτιον οὐκ ἐκ τοῦ χυρίως τύπτειν αὐτὸ παρήγαγεν, ἐξ οὗ καὶ τόρμα τροχῷ 

10 τυπωτὴ παρὰ «Τυκόφρονι, ἀλλὰ τὸ καταχροτεῖν χαλχευτικῶς εἰς τὸ τύπτειν μετέλαβεν. H δὲ ὠτειλὴ 
δηλοῖ μὲν καὶ ἐνταῦϑα τὸ ἁπλῶς τραῦμα, ὀξύνεται δὲ χανόνι τοιούτῳ. τὰ εἰς λὴ ϑηλυχὲὰ μονογενῆ 
διφϑόγγῳ παραληγόμενα ὀξύνεται, εἰ μὴ ἔχει ἔννοιαν συνϑέσεως, ὡς τὸ δείλη σύνϑετον ὃν, παρὰ τὸ 
ἐνδεῖν τῇ ἕλῃ. παραδείγματα τοῦ κανόνος. ταῦτα" αὐλὴ ἡ, ὠτειλὴ, ἀπειλὴ, εὐλὴ, ἡ καὶ ἀλλαχοῦ μὲν κειμένη, 

γινομένη δὲ παρὰ τὸ εἰλῆσϑαι, οὐχ᾽ 5 αὐτὴ δὲ οὖσα ἕλμινϑι χατὰ τινὰς πλανωμένους, παρισοῦσα δὲ xci 

χατὰ τὴν πληϑυντιχὴν αἰτιατικὴν μετὰ τῆς ὠτειλῆς. τοιούτου γὰρ σχήματος τὸ, κατὰ ὠτειλὰς εὐλὰς 

ἐγγείνωνται. xci τοιαῦτα μὲν τὰ ὡς ἐῤῥέϑη ὀξυνόμενα εἰς An ϑηλυκά. ἡ μέντοι οὔλη χλαῖνα βαρύ- 
γνέται πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ μονογενοῦς ὀξυτόνου, ἤγουν τοῦ οὐλὴ ἡ κριϑὴ., χαὶ οὐλὴ τὸ ὑγιασϑὲν 
τραῦμα. (Vers.30.) Ἢ μήτηρ "δὲ ᾿Αχιλλέως ἄγρια φῦλα ἐρεῖ τὰς μυίας, εἰποῦσα, τῶν μὲν ἐγὼ áo 
πειρήσω ἀλαλχεῖν ἄγρια φῦλα, O0 mio οἰχεῖον ποτὲ καὶ ἐπὶ ἀνθρώπων ἀδίκων καὶ λῃστρικῶν. Ὅρα 

20 δὲ xoi ἐνταῦϑα τὸ πειρήσω ἐνεργητικῶς ῥηϑέν. δῆλον δὲ ὡς ois καὶ τὰ παϑητικὰ τοῦ πειρῶ ῥήματος 
ὁ ποιητής. (Vers. 29.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι γέρων, ποιῶν τινὰ νέον ἀφρύντιδα, ἐρεῖ ὡς ἡ Θέτις τῷ 
υἱῷ, τέχνον, μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων. ἐπὶ δὲ παραμένοντος, ἤγουν ἀσήπτου νεχροῦ 
σώματος, χαλὸν εἰπεῖν TO, εἴ περ γὰρ κεῖταί γε τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν, αἰεὶ τῷ γε ἔσται χρὼς ἔμπε- 

δὸς 7] καὶ ἀρείων. τὸ δὲ ἀρείων ὑπερβολικῶς εἴρηται. φυλαχϑῆναι μὲν γὰρ ἐπ᾽ ὀλίγον ἔμπεδον χρῶτα 
τεϑνεῶτος δυνατὸν ἐστιν, οὔχουν δὲ καὶ ἀρείονα γενέσϑαι.  ( Vevs. 52.) «Σημείωσαι δὲ ὅτι τὸ τελεσφό- 
ρος ov χρόνου ἐστὶν ἁπλῶς ἐπίϑετον., ἀλλὰ ἐνιαυτοῦ, ὃς τὰ κατ᾽ αὐτὸν πάντα εἰς τέλος ἄγει. λέγει δέ 
τις xci τὴν ϑείαν δίχην τελεσφόρον διὰ τὸ αὐτῆς ἐνεργὸν xol πρακτικὸν καὶ ἐν πᾶσι διῆκον. 
( Vers. 29.) Τὸ δὲ μελόντων ἀντὶ τοῦ μδλέτωσαν, ἤτοι ἐν φροντίδι ἔστωσαν. ὅτι δὲ κατ᾽ ἔλλειψεν ὑπαρ- 
κτιχοῦ ῥήματος ἄγεται εἰς σαφὲς, καὶ ὅτι ᾿Αττιχὸν ἐστι σχῆμα, προέγνωται. ( Vers. 55.) Ὅτι τὸ πρός 

30 τινὰ εἰρηνεῦσαι μῆνιν ἀποειπεῖν τῷ δεῖνι λέγει, οἷον, μῆνιν ἀποειπὼν ᾿αἸγαμέμνονι, 0 Θέεις τῷ ᾿άχιλ- 
λεῖ παρήνεσεν, 1) καὶ ἀγοπρήνδε καλέσαι τοὺς ᾿Δχαιοὺς συμβουλευσαμένη αὐτῷ, καὶ νῦν μὲν δοτιχῇ 5o 
καὶ αἰτιατικῇ, συντέταχται τὸ ἀπειπεῖν, ὃ καὶ ἀπομηνίσαι λέγεται, ovy. οὕτω δὲ xal μετὰ βραχέα ἐν τῷ, 
μῆνιν ἀπειπόντος. τὸ δὲ ys, τάλαιν᾽ ἀπεῖπον ἄλγει, καὶ τὰ τοιαῦτα, ἑτέραν σημασίαν ἔχει παρὰ τὸ 

Ὁμηρικὸν ἀπειπεῖν. ( Vers. 56.) Ὅτι τὸ ἡσυχάζειν ἐκ μάχης ξοικέπως ἀπεχδύσει δυνάμεως. διὸ ἀνάπαλιν 

τὸ ὁπλίζεσϑαι ἐνδύεσϑαί ἐστι ῥώμην. ὅϑεν χαλλωπίσασα κατὰ παρίσωσιν ἡ Θέτις φησὶ τῷ υἱῷ " αἶψα 
μάλα ἐς πόλεμον ϑωρήσσεο, δύσεο δ᾽ ἀλκὴν, δὲ παροτρυντικὰ εἰς μάχην εἰσίν. ἐκ τούτου δὲ καὶ ὁ av- 
δρεῖος ἐπιειμένος ἀλκὴν λέγεται. ἐντεῦϑεν δὲ ὁ ποιητὴς δρμηϑεὶς καὶ χρείττονα ἑαυτοῦ ἐρεῖ γενέσϑαι 
τὸν ᾿“Ιχιλλέα μετὰ μικρὸν, ὕτε τὰ τοῦ ᾿Ηφαίστου ὅπλα ἐνδυσάμενος ἐξελϑοι εἰς μάχην, ὡς τῆς ὁπλί- 
σεως xci τῆς προϑυμίας ἐνδυναμούσης τὸν στρατιώτην. ᾿Ιστέον δὲ ὕτι τὸ δύσεο ἐκ μέλλοντος τοῦ 

4o δύω δύσω, “ἀναχϑὲν εἰς ἐνεστῶτα καὶ κλιϑὲν κατὰ τὸ ϑωρήσσεο, ὕμως οὐχ ἐδίπλωσε τὸ σ᾽ νόμῳ τῆς 

τετάρτης τῶν βαρυτόνων συζυγίας. ἵνα μὴ ἀπαλείνψῃ ἑαυτοῦ τὸν δι᾿ ἑνὸς G. γαραχτῆρα τοῦ μέλλοντος, 

ἀλλὰ φυλάξῃ αὐτὸν καὶ μετὰ τὴν εἰς ἐνεστῶτα προαγωγήν. "e Vers. 57. ) Ὅτι χκἀνταῦϑα συνήϑως 60 
ὁ ποιητὴς ᾧπεμφαίνων, ὅπως ἡ παραίνεσις ἀνδρίζεσϑαι, TOU 5" εὖ πεφυχύτας ἐρεϑίξει, λέγει περὶ Θέτι- 

δὸς ὕτι, ὡς ἄρα φωνήσασα μένος πολυϑαρσὲς ἐνῆκεν. ἦσαν δὲ ἃ προσεχῶς ἐν ὀλίλγοις ἐφώνησε λόγοιϊ 170 
παραινετικοί, (Vers. 38.) Ὅτι Θέτις Πατρόχλῳ ἀμβροσίαν καὶ νέχταρ ἐρυϑρὸν στάξε χατὰ ῥινῶν, 
ἵνα οἱ χρὼς ἔμπεδος εἴη, ὅ ἐστι στεῤῥὸς καὶ ἀδιάλυτος, ὡς ἐν τῷ πέδῳ εἶναι τὸν νεκρὸν χαὶ μὴ σαπῆναι 

a 
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ὡς δέεσϑαι τῆς ὑπὸ γῆν χρύψεως, ὃ ἤνυσται, ὡς εἰκὸς, ἢ διὰ καταϑέσεως τῆς ἐν ἀνηλίῳ σκιᾷ, ὁποίαν 
εἶδεν ἢ ἀλληγ ορουμένη Θέτις φιλεῖν, ἢ διά τινων ὑγρῶν xoi νῦν ὡς καὶ ig e ἐπιχρίσεως, φυλασσόντων 

10 ἄσηπτον τὸ χριόμενον. εἰκὸς δὲ ἀμβροσίαν ἐνταῦϑα καὶ νέκταρ εἶναι "καὶ τοὺς παραμυϑικοὺς λόγους 1232 
τῆς Θέτιδος, ὑφ᾽ ὧν ὁ ̓ ἀχιλλεὺς εἰς ἔργον ἐρεϑεσθεὶς οὐχέτι ἐνθυμεῖται σηπεδόνα τοῦ κειμένου Πατρό- 
χλου, ἀλλὰ ποιῶν, ἅ περ ἐχρῆν, ἀφίησιν ἐχεῖνον κεῖσϑαι ἀτημέλητον “πρὸς βραχὺ. ὡς εἰ καὶ μηδὲν 

χαχὸν παϑεῖν ἔμελλεν οὕτω κείμενος. Ὅρα δὲ τέως μυϑικῶς ὕπως εὐπόριστον χαὶ πρόχειρον ἔχει 

Θέτις τὴν χρῆσιν τῆς ἀμβροσίας καὶ τοῦ νέχταρος. ᾿ρυϑρὸν δὲ λέγει τὸ νέκταρ, ὡς δῆϑεν οἰνῶ- 
δὲς τὴν χρόαν, ἵνα καὶ οἰνοχοεῖσϑαι λέγοιτο πιϑανῶς, ἢ καὶ ὡς αἵματος περιποιητικὸν, καϑ' δμοιό- 
τητα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. (Vers. 59.) Σημείωσαι δὲ ὅπως τὸ στάζειν κατ᾽ ἀμφοτέρων ἔϑετο, τοῦ 

20τε “ὑγροῦ νέκταρος xci τῆς ξηρᾶς ἀμβροσίας. ἐποίησε δὲ τοῦτο ἢ λόγῳ ἐθίμου συλλήψεως, ἢ καὶ 1o 
διδοὺς ἀφορμὴν καὶ ἐνταῦϑα τοῖς ϑέλουσιν εἰπεῖν ὑγρὸν καὶ τὴν ἀμβροσίαν, 0 καὶ ἐποίησαν τῶν ὑστέ- 
ρων τινὲς, ὡς χαὶ ἀλλαχοῦ εἴρηται. Τὸ δὲ, ἔσταξε κατὰ ῥινῶν ἀντὶ τοῦ κατὰ ῥινοῦ, ἤτοι TOU δέρ- 
ματος xal τῶν ἐν αὐτῷ ὠτειλῶν. τί γάρ, φασιν, ἔδει κατὰ τῆς ῥινὸς ἀμβροσίαν στᾶξαι τῷ ἀναισϑήτῳ, 

χαὶ οὕτω δόξαι μυρίζειν γεχρόν; τὸ δὲ τῆς ἀμβροσίας ὑγρὸν ἐμφαίνει 0 ποιητὴς καὶ ἐν τῷ, ἀμβρο- 

σίας καὶ νέκταρός ἐστιν ἀποῤῥωξ. (Vers. 42.) Ὅτι ἐπεὶ ᾿Δχιλλεὺς ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ, ὡς xot προγέ- 

γραπται, μάχης ἐπέπαυτο ἀλεγεινῆς, καὶ ἐχρῆν ἀγορὰν ἀϑροισϑῆναι, ὡς ἡ Θέτις εἶπε, πάντες “Ελλη- 

veg συνῆλθον, καὶ οὐ μόνον ἡγεμόνες xal οἱ ὑπ᾽ αὐτοὺς πολεμισταὶ, ἀλλὰ καὶ οἱ περ τὸ πάρος γε 
νεῶν ἐν ἀγῶνι μένεσχον , οἵ τὲ κυβερνῆται καὶ ἔχον οὗμια νηῶν, καὶ ταμίαι παρὲ νηυσὶν ἔσαν, σίτοιο 
δοτῆρες" οἱ ἐχάρησαν δηλαδὴ μῆνιν ἀπειπόντος ᾿Ἵχιλλέως, ὡς uet Oye ῥηϑησεται. εἰ γὰρ ἐν τῇ 

ἀρχῇ τῆς μήνιδος μέγα πένϑος ὡς εἰχὸς nv αὐτοῖς, ἀλλ ἄρτι καιρὸς τοῦ χαίρειν ἐστὶν, ὡς περ τοῖς 20 
Τρωσὶν ἔμπαλιν. (Vers. 43.) 'Ioréov δὲ ὅτι ἀγῶνα νεῶν λέγει τὸ ἄϑροισμα, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ" καὶ 

$o ὅτι τὸ οἱ ἄρϑρον ὑπατακτικὸν καὶ ἐν τῷ ἔχον συνεξα"χούεται καὶ ἐν τῷ ἔσαν. λέγει γάρ" καὶ ot ἔχον 
oljt& , καὶ οἱ ἐσιτοδότουν, xai ὅτι νηῶν οἰήια ἔχοντας ἢ τοὺς κυβερνήτας πάλιν διασαφητιχῶς ἐκ πα- 
ραλλήλου φησὶν ἢ τοὺς ναύτας, Ol νηῶν πηδάλια ἔχουσιν, 0 ἐστιν ἁπλῶς κώπας. (Vers. 44.) Ta- 
μίας δὲ οὐ γενικῶς ϑησαυροφύλαχας λέγει, ἀλλὰ σίτου δοτῆρας, ὡς αὐτὸς ἑρμηνεύει" σίτου μέντοι 
κατὰ γένος οὐδέτερον κατειργασμένου, οὐ μὴν ἀῤῥενικῶς ἀκατεργάστου κατὰ τὸν πυρόν. τοιαύτη 
δέ τις ταμίη ἐν τῇ ᾿Οδυσσείᾳ τοιούτου σίτου φυλαχτικὴ, 0 xoi σιτίον παρὰ τοῖς ὕστερον λέγεται. 
( Vers. 42. ) Τὸ δὲ, oi τὸ πάρος γε νεῶν ἐν ἃ) γῶνι. τηρητέον c εἰς παράδειγμα τοῦ περὶ διαστολῆς λόγου. 
ὡς γὰρ τὸ ἔστι νοῦς ταὶ ἔστιν ἄξιος, οὕτω καὶ τὸ πάρος γ8 νεῶν, διασταλὲν τοιῶσδε ἢ τοιῶσδε, δια- 

φορον δηλοῖ ἔ ἔννοιαν. ὡς γὰρ ἢ νοῦς ἢ) οὖς. ἢ νάξιος ἢ ἄξιος. οὕτω δὲ xoi ἢ γενεῶν ποτε, ἢ νεῶν, ὡς 30 
ἐνταῦϑα. οὕτω καὶ κατωτέρω ἀναγκαία ὑποδιαστολὴ ἐν τῷ, ᾿Ατρείδη, ἢ ἄρ, τι τόδε ἄρειον. εἰ γὰρ 
μὴ διασταλείη τὸ ἂρ, εἰκὸς νοηϑῆνα:ι ἄρτι ἀντὶ τοῦ νῦν. ὁμοίως μετ᾽ ὀλίγα καὶ ἐν τῷ, καταχτάμεν 
“Ἄρτεμις, ἰῷ, ἤματι τῷ, ὅτε καὶ ἑξῆς" μὴ τεϑείσης γὰρ διαστολῆς ἐν τῷ ἰῷ. νοήσοι &v τις ἴσως, ἰῷ 

ἤματι, ἤγουν μιᾷ ἡμέρᾳ, ὃ περ ἀλλαχοῦ ἐγράφη. ( Vers. 40.) Σημείωσαι δὲ τὴν καταλλαγὴν TOV 

áo TTE ἕως καινὴν ZU καὶ ἀπροσδόκητον. ὃ γὰρ πρὶν ἄγριος xat ἀμείλιχος καὶ μηδὲ λιταῖς εἴξας 

μηδὲ δώροις μάλα πολλοῖς us ἐνταῦϑα πιϑήσας μητριχῇ παραιφόσει ἅμα ἤχουσεν εἰς ἀγορὴν. χα- 

λέσαι ἥρωας ᾿Α“Ἰχαιοὺς καὶ τὰ ἑξῆς, καὶ εὐϑὺς ἔβη παρὰ ϑῖνα ϑαλάσσης σμερδαλέα ἰάχων , ὥρσε 

δ᾽ ἥρωας ᾿“Ιχαιοὺς, κῆρύξ τε γεγονὼς καὶ σύμμαχος αὐτόματος. ( Vevs. 48.) ' Ur χαρέντες, ὡς 

εἰχὸς, Τυδείδης τε μὲ ἑνεπτόλεμος χαὶ δῖος ̓ Οδυσσεὺς ἤλϑον εἰς ἀγορὰν, ἣν δηλαδὴ συνέλεξεν ᾿“Ιχιλλεὺς 
σμερδαλέα, ὡς εἴρηται, ἰάχων. φησὶ γάρ" τὼ δὲ, ἤγουν οὗτοι, δύω σκάζοντε βάτην ϑεράποντες 4o 
"Aonog 6 δεῖνα καὶ ὃ δεῖνα, ἔγχει ἐρειδομένω, ἔτι γὰρ ἔχον ἕλχεα λιγρά" xaÓ δὲ μετὰ πρώτῃ ἀγορᾷ 
ἵζοντο κιόντες, διὰ τὸ προλαβεῖν δηλονότι χατὰ σπουδήν. αὐτὰρ ὃ δεύτατος ἦλϑεν ἃ ἄναξ ἀ ἀνδρῶν, Aya- 
μέμνων, τραῦμα ἔχων xol αὑτὸς τὸ ἐκ τοῦ Κόωνος. ἔστι δὲ δεύτατος καὶ νῦν ὁ μὴ δεύτερος, ἀλλὰ 
πάντων ὕστερος, ἐκ τοῦ δεύω, xod ὃ ὁμοιότητα τοὺ βασιλιύτατος. (Vers. 49. ) Τὸ δὲ ἔγχει ἐρείδεσϑαι 
τοὺς ὀριστεῖς ἐδίᾳ ἑκάτερον προσφυῶς αὐτοῖς ἔχει. οὐ γὰρ νάρϑηκι ἐχρῆν ἢ σκολιῷ σκίπωνι. ᾿Ϊστέον δὲ 
ὅτι τε τὸ σκάζειν ἐκ τοῦ χῶ τὸ κεΐμαι γίνεται xarà παραγωγὴν καὶ πλεονασμὸν ovii τοῦ σ, οἱονεὶ 
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γὰρ κεῖσϑαι μελετᾷ ὃ σχάζων, "καὶ ὅτι ov μόνον ἐν ἀρχαῖς λέξεων πλεονάζειν εἴωϑε τὸ OG, ἀλλὰ καὶ ἐν 5o 
μέσῳ, καϑὰ δῆλον ἐκ τοῦ ἐλατῶ ἐλαστρῶ,, περὶ οὗ προγέγραπται; καὶ τοῦ χομῶ κοσμῶ, καὶ τοῦ βλῆη- 

τρον ἀμφίβληστρον, καὶ τοῦ βωτῶ βωστρῶ τοῦ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ, χαὶ ἑτέρων. ὡς δὲ καὶ ἐκτρέχει τοῦ 
μέσου ἔστιν ὅτε τὸ G, " λαταἕ δηλοῖ, γενομένη ἐκ τοῦ λὰ ἐπιτατικοῦ μορίου καὶ τοῦ orto στάξω. 

παιδιᾶς δέ τινος μέρος vv ἡ λάταξ, τὸν παρὰ τῷ κωμικῷ συναπαρτίζουσω κότταβον, ὃν ὃ φιλοσίγμα- 

τος Εὐριπίδης κόσσαβον ἐν δυσὶ o0 γράφει. ὅτι δὲ τῷ G ἔχαιρεν Εὐριπίδης; δηλοῖ ὁ ἀποδεξάμενός 
τινα, ὅτι ἀπήλλαξε τοὺς ἀχροατὰς τῶν σιγμάτων Εὐριπίδου. ἐλέγετο δὲ ἡ λάταξ καὶ λατάγη τρισυλ- 

λάβως, πυτήριον. οὐσα. ἐν ᾧ οἶνος ἦν, χρηστὸς ἀποχέεσϑαι εἰς κότταβον, οἷον, λεκάνῃ πλήρης ὕδα- 

τος; ἐπιγνεῖ τε ἐπ᾽ αὑτῆς ὀξύβαφα κενὰγ ép ἃ βάλλοντες τὰς λατάγας ἐκ καρχησίων, εἶδος δὲ ποτη- 
10 ρίου καὶ τὰ καρχήσια, ἐπειρῶντο καταδύειν. χρῆσις δὲ χοσσάβου ἐν τῷ, πολὺς κοσσάβων ἀραγμός. 

*( Vers. 54.) Ὅτι τὸ ὁμηγερέες ἐγένοντο ἀολλίσϑησαν ἐνταῦϊζλα φησὶν εἰπών" αὐτὰρ ἐπειδὴ πάντες 60 
1253ἀολλίσϑησαν "Ayoiot. Ὅτι τὸ χρῆναι εἰς ἐν συνάγεσϑαι φιλικῶς xoi μὴ ἄγαν ἐρίζειν διὰ γυναῖκα 

ὀψέ ποτὲ ὃ ̓ ἀχιλλεὺς ἑ ἔγνω συνοῖσον εἰναι. αὐτῷ τὲ καὶ τῷ βασιλεῖ. διὸ "καὶ ἐπαρᾶται ( Vers. 57. ) ὡς1171 
δῆϑεν αἰτίᾳ τῇ Down. αἰγνίδιον ϑάνατον. φησὶ γάρ" Aron, ἢ ἄρ, τι τόδ᾽ ἀμφοτέροισιν ἄρειον 

ἔπλετο σοὶ καὶ ἐμοὶ, Ore νῶι περ, ἀχνυμένω κῆρ, ἤγουν συγκεχυμένοι τὴν ψυχὴν, ϑυμοβόρῳ ἔριδι με- 
νεήναμεν ἑἵνεχα κούρης, τὴν ὄφελ ἐν νήεσσι κατακτάμεν ἄρτεμις ἰῷ, ἤματι τῷ, ὕτ᾽ ἐγὼν ἑλόμην, ἤγουν 
ὡς ἐξαίρετον ἔλαβον, “Ιυρνησσὸν ὀλέσσας, τὴν αὐτῆς, ὡς καὶ προεδηλώϑη, πατρίδα. εἶτα (Vers. 61.) 
λέγει καὶ ὡς τῷ xiv, ἤγουν οὕτως ἂν, εἴ περ ἡ κόρη δηλαδὴ τέϑνηχεν, οὐ τόσσοι ᾿,1χαιοὶ ὀδὰξ ἕλον 10 
ἄσπετον οὖδας δυσμενέων ὑπὸ χερσὶν, ἐμεῦ ἀπομηνίσαντος. ἽΕχτορι μὲν καὶ Τρωσὶ τὸ, ἤγουν τοῦτο, 

20 χέρδιον" αὐτὰρ ᾿Αχαιοὺς δηρὸν ἐμῆς καὶ σῆς ἔριδος μνήσεσϑαι ὀΐω. μετ᾽ ὀλίγα δὲ τοῦ ἐπιμηϑέως ὀψὲ 

γενόμενος καὶ ὃ βασιλεὺς ἀνϑομολογεῖται ἄτην ἐμβεβλῆσϑαι αὐτοῦ ταῖς φρεσὶν, ὅτε τὸ Ai. λέως γέρας 
ἀφείλετο. ( Vers. 63.) oat δὲ ὅτι τὸ "Extoot xci - dones τόδε χέρδιον καὶ τὰ ἑξῆς, ix τῶν ὑπὸ 
INécrogog mov Oninié UN παρέξ ξεσται. ἔφη γὰρ ἐκεῖνος" ἡ μέγα πένϑος dyauOo γαῖαν ἱκάνει" ἡ xv 

γηϑήσαι Πρίαμος Πριαΐμοιό ve παῖδες, εἰ σφῶιν πυϑοίατο μαρναμένοιιν. ἐμβριϑέστερα δὲ ταῦτα 20 
ἐχείνων. ἐκεῖ μὲν γὰρ εἴρηται, ὅτι χαρήσονται οἱ περὶ Πρίαμον" ἐνταῦϑα δὲ, ὅτι καὶ ἐχέρδαναν οἱ 
Τρῶες. (Vers. 58.) Ὅρα δὲ ὅπως εὐμεϑόδως ἐνταῦϑα παρέῤῥιψε τὴν τῆς Βρισηίδος αἰχμαλωσίαν, 
οὐ μόνον ποικιλίας χάριν, ἀλλὰ καὶ ἀναμιμνήσχων τίς ἡ αἰτία τῆς μήνιδος. ἡϑικὴ δὲ ἡ κατὰ τῆς γυ- 
ναιχὸς ἀρά. οὔτε γὰρ ἁπλῶς ϑάνατον ἀρᾶται αὐτῇ, ἀλλὰ τὸν πάλαι ποτὲ, καὶ αὐτὸν γλυχὺν διὰ τὸ 
ἄνοσον. ὅτι δὲ οἱ αἰᾳφνίδιοι ϑάνατοι τῶν γυναικῶν ᾿Αρτέμιδι ἐδόχουν ἀναχεῖσϑαι, ὡς οἱ τῶν ἀνδρῶν 

3o τῷ ““πόλλωνι, πολλαχοῦ λέγει ὃ ποιητὴς, καὶ ἐῤῥέϑη περὶ τούτου καὶ ἐν ἄλλοις. ἔνϑα τοῦ λόγου τὸ 
πᾶν ὡς ἡλίῳ καὶ σελήνῃ ἀνάκεινται οἱ τοιοῦτοι ϑάνατοι, ὃν ἥλιον καὶ ἣν σελήνην ὁ ᾿ἀπόλλων atviz- 
τονται xci ἡ 4oreutg. Ὅρα δὲ καὶ νῦν καίριον ψέγον φαύλης ἔριδος, μὴ σῶμα μόνον συντηχούσης, 
ἀλλὰ καὶ ψυχὴν οἷον βιβρωσκούσης, 0 μιμησάμενός που ὃ παιγνήμων σοφὸς ἔφη τὸ, καὶ τὴν ψυχὴν 
ἐχπίνουσι, παραποιήσας ἠρέμα τὸ Ὡλμηρικὸν ϑυμοβορεῖν. ( Vers. 60. ) «Ἱυρνησσὸς δὲ πόλις Τρωικὴ, 3o 

μία τῶν ἕνδεκα, ὃς εἷλεν ᾿Αχιλλεὺς, ὧν ἤσαν. καὶ ἡ Πήδασος χαὶ ἢ. Θήβη καὶ ἡ «Τυρνησσὸς xai 

ἡ Ζέλεια καὶ ἡ ̓Αρίσβη xoi ἡ ΠΠπερχώτη. ( Vers. 61.) ' loréov δὲ xoi ὅτι τὸ, ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὐδὰς 
δυσμενέων ὑπὸ χερσὶ, περίφρασίς ἐστι τοῦ, ἐν μάχῃ ἔπεσον. ἄσπετον δὲ οὐδὰς ὅμοιον ὡς εἰ καὶ ἀπεί- 
ρονα γαῖαν εἰπε, καὶ δηλοῖ τὸ ἄῤῥητον, καὶ ἔστι μὲν ἀληϑῦς οὔτε ἄσπετον οὖδας οὔτε ἀπείρων γῆ 

ἡ Óaxvouévg πρὸς τοῦ πίπτοντος, ἐλάχιστον δέ τι γῆς τμημάτιον. ὀνομάζεται δὲ ὅμως τὸ μέρος καὶ 

4o ἐγταῦϑα ὡς τὸ ὅλον ποιητικώτερον. (Vers. 62.) Τὸ δὲ ἀπομηνίσανιος κανταῦϑα σαφῶς περιττὴν 
ἔχει τὴν ἀπὸ πρόϑεσιν.. ὃ καὶ ἐπ᾽ ἄλλων μυρίων γίνεται. καὶ ἔστι μέν ποτε ἀπομηνίσαι καὶ τὸ ἀποϑέ- 
σϑαι μῆνιν, νῦν. δ᾽ ovy. οὕτως, ἀλλὰ τὸ ἀναλαβέσϑαι μῆνιν. Ὅτι ὁ ἀποτιϊλέμενος ὀργὴν καλῶς ἂν 

εἴπῃ κατὰ τὸν ᾿Α΄χιλλέα τὸ, νῦν δ᾽ ἤτοι μὲν ἐγὼ παύω χόλον, οὐδέ τι μὲ χρὴ ἀσχελέως αἰεὶ μενεκινέμεν. 
Καὶ σημείωσαι (Ν ers. 67. ) ὅτι τὸν χόλον ἀντὶ μήνεδος ἔλαβε εὐφημότερον οἷα “φίλαυτος λέγων ὁ dyi- 
λεύς" Ὅμηρος μέντοι αὐτὸ τὸ πρᾶγμα λέγων φησί" μῆνιν ἀποειπὼν, καὶ μῆνιν ἀπειπόντος. TO δὲ 

ἀακελέως ἀντὶ τοῦ σχληρῶς ἢ ἀμεταβάτως, ὡς καὶ ἐν τῇ Ὀδυσσείᾳ εἴρηται. ( Vers. 69.) Ὅτε ἐκγερτή- 4o 
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ριον εἰς μάχην τὸ, ἀλλ ἄγε, ϑᾶσσον οτρυνον πολεβόνδε χαρηχομόωντας ἤχαιους, ὁφρ ἔτι καὶ 

Τρώων πειρήσομαι ἀντίος ἐλϑὼν, aix ἐθέλωσιν ἐπὶ νηυσὶν ἰαύειν. ᾿Αχιλλεὺς δὲ ( Vers. 71. ) ταῦτα 
πρὸς τὸν βασιλέα φησὶν, ὃς xci τὸ μόλις τινὰ φυγεῖν ἐξ αὐτοῦ οὕτω φράζει" ἀλλὰ τιν᾽ ὀΐω ἢ οἴω 

δισυλλάβως, ἤγουν νομίζω, ἀσπασίως yovu χάμψειν, αἴ κεν ἢ ὃς κε, φύγῃσι δηίου ἐκ πολέμοιο ὑπ᾽ [234 

ἔγχεος ἡμετέροιο. (Vers. 72.) Καὶ σημείωσαι ὅτε Ὅμηρος μὲν τὸ γόνυ χάμψειν ἐπὶ τοῦ χαϑεσϑῆναι λέγει 

πρὸς διαφορὰν τοῦ ἵστασϑαι, οἱ δὲ μεϑ' Ὅμηρον € ἐπὶ ἱκεσίας καὶ προσχυνήσεως τίϑενται, λέγοντες τοῦτο 

xai συνϑέτως γονυπετεῖν. Ἰστέον δὲ ὅτι ἐν τῷ, καὶ Τρώων πειρήσομαι, δοκεῖ περιττῶς κεῖσϑαι 
ὁ καί σύνδεσμος, καὶ ὅτι τὸ, ἀλλά τινα ὀΐω, ἢ εὐλαβῶς ἐῤῥέϑη διὰ τὸ ἀνεμέσητον, ἵνα μὴ ῥητῶς ἀπει- 
λῆται κατά τινων, jj καὶ νῦν τὸ τινὰ ἀντὶ τοῦ ἕκαστον εἴληπται, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις γίνεται. Τὸ δὲ, 

αἴ χε φύγῃ xci ἑξῆς, πρὸς ἀχρίβειαν ἐῤῥέϑη. οἱ γὰρ τοιοῦτοι διὰ κάματον παραχολουϑοῦντα ἄσπα- τὸ 

50 σίως γόνυ κάμπτουσιν. *( Vers. 77.) Ὅτι ᾿Ζχιλλεὺς μὲν ἐδημηγόρησεν ἀναστὰς, ὡς ἦν ἔϑος" .4γα- 

μέμνων δὲ μετεῖπε τοῖς “ξλλησιν αὐτόϑεν ἐξ ἕδρης οὐδ᾽ ἐν μέσσοισιν ἀναστὰς, ἤτοι οὐ προελϑὼν συνή- 

ϑὼως εἰς μέσην τὴν ἐχχλησίαν. διὸ καὶ ἐντεῦϑεν λαμβάνει τὸ προοίμιον ἀπ᾿ αὐτοῦ τοῦ παρὰ πόδας 
πράγματος χαὶ παραιτούμενος τὴν νέμεσιν λέγει" ὦ φίλοι καὶ ἑξῆς, ἑσταότος μὲν καλὸν ἀκουέμεν, 

ἤτοι ἱσταμένου εἰς μέσον, οὐδὲ ἔοικεν ὑββάλλειν "-χαλεπὸν γὰρ ἐπιστάμενόν περ ἐόντα. τουτέστιν οὐκ 
60 ἐνδέχεται τὸν δημηγοροῦντα ὑποβάλλειν, ἤγουν ἄλλῳ ὑποτιϑέναι "igumvsi τὸν λόγον, ὃν αὐτός τις 

λέγειν βούλεται, χἂν ὅτι μάλιστα ἐχεῖνος ὁ ἄλλος ἐπιστήμων εἴη. ταῦτα δὲ οὕτως ἐξηγοῦνται τινὲς, ὡς 
δῆϑεν ἄρτι τοῦ βασιλέως μὴ δι᾿ ἑαυτοῦ λαλοῦντος, ἀλλὰ δι᾿ ὑποβολέως, ἤγουν ἑρμηνέως, ἵνα ἐπεὶ μὴ 

1172avróg νῦν ἐν μέσοις ἕστηκεν, ὁ *yoUr ὑποβολεὺς μέσος ἑστὼς λαλὴ καὶ ἀκούηται. ταῦτα δὲ τοῖς χαριε- 

στέροις τῶν ἐξηγητῶν οὐχ ἤρεσε διὰ τὸ μὴ εὑρίσκεσϑαί που παρὰ τῷ ποιητῇ τὴν δι᾿ ὑποβολέως δημη- 20 
γορίαν. νοεῖται δὲ μᾶλλον παρ᾽ ἐκείνοις ἡ δημηγορία οὕτω, ὕτι ἀναστὰς ὁ βασιλεὺς οὐχ ἔστη μὲν εἰς 
τὸ μέσον, οὕτω αὐτῷ ἀρέσαν διὰ TO μῆτε περί τινὸς μέλλειν δημηγορεῖν νεωτέρου πράγματος xai 

ἀγνώστου τῷ δήμῳ, μήτε δικαιολογίας ἔχειν xai ἀγῶνας. καὶ διότι καὶ τὸ πολὺ τῆς δημηγορίας 
10 αὔϑου ἐξήρτηται. "καὶ οὐκ ἔδει τὸν βασιλέα͵ μέσον ἑστῶτα μύϑους λέγε ἐν. διὰ δὴ ταῦτα μέσον μὲν 

ovy ἵσταται, ἄλλως δὲ ἐπιστρέφων τοὺς χαϑημένους εἰς ἑαυτὸν καὶ ἀξιῶν ἱσταμένῳ αὐτῷ προσέχειν, 

zav μὴ μέσος παρῆλθεν, ἐντεῦϑεν λαμβάνει γνωμικῶς τὸ προοίμιον, χαὶ φησίν" ὦ φίλοι, ἥρωες 4.α- 
ψαοὶ, ϑεράποντες "Aonog, ἑσταύότος uiv, ἤγουν δὴ, καλὸν ἀκούειν, οὐδὲ ἔοικεν ὑποβάλλειν, ἤτοι 

τὴν δημηγορίαν περικόπτειν. τοῦτο γὰρ χαλεπὸν εἰς τὸν δημηγοροῦντα "ἢ xav ἐπιστάμενος εἴη. ἀνδρῶν 
20 γὰρ ἐν πολλῷ ὁμάδῳ ὑποβαλλόντων δηλαδὴ, πῶς κέν τις ἢ "ἀκούσαι 3 εἴποι; βλαβεται δὲ λιγύς περ 

ἐὼν ἀγορητής. χαὶ οἵἴτω μὲν οἱ χαριέστεροι. ᾿παφρόδιτος δὲ φησὶν Cri καϑεζόμενος δημηγορεῖ, ἵνα 30 

μὴ ταπεινοὶ ὄντες οἱ λόγοι ἔχπυστοι γένωνται. καὶ -Πρίσταρχος δὲ οὕτως οἴεται. τινὲς δὲ καὶ ὡς ἀλε1933 

γοῦντα ἐκ τοῦ τραύματος τὸν βασιλέω χαϑεῖσϑαι φασὶν ἐν τῷ ἀγορεύειν, πρὸς οὖς ὑποληπτέον, ὡς οἱ 

παλαιοί φασιν, ἤγουν ἀποχριτέον, ὕτι τί ἂν χαϑέζοιτο ὁ τὸν ἀγκῶνα ἀλγῶν; ὃς χαὶ ἄλλως οὕτως 

ὅ0 ἔῤῥωται, ὥστε ὀλίγον ὕστερον τὸν κάπρον αὐτοχειρίᾳ σφάττει; καὶ οὕτω μὲν καὶ οὗτοι. οἱ "δὲ ἀκρι- 
βέστεροι, ὡς καὶ μιχρὸν ἀνωτέρω εἴρηται, οὔτε δι᾿ ὑποβολέως τὸν βασιλέα δημηγορῆσαι φασὶν, οὔτε 
καϑήμενον, οὐδὲ μὴν £V μέσοις στύόντα, ἀναστάντα δὲ ὅμως, κἂν οὐχ εἰς μέσην τὴν ἐκχλησίαν 
προῆλϑεν. οἱ zai αὐτοὶ ὑποβάλλειν φασὶ τὸ κωλύειν xot ὑποχρούειν διὰ χραυγῆς καὶ ποιεῖν ϑόρυβον, 
ὡς τῶν συνειλεγμένων ἄρτι uozoe βοώντων xci ϑορυβού ντων, ὃ περ δυσχέρειαν ἐμποιεῖ καὶ τῷ πάνυ 
δεινῷ ἐν λόγοις. ὅτι δὲ τὸ ὑποβάλλειν περικοπὴν τῷ λόγῳ ποιεῖ, δηλοῖ ᾿“χιλλεὺς ἐν τῇ «&, ὑποβλήδην 

4o ἀμειψάμενος τὸν βασιλέα. καὶ ἄλλως δὲ αὐποβάλλειν ἐστὶ τὸ ἄλλον ἄλλῳ ὑποβάλ λειν τὰ λαλούμενα διὰ 4o 
τὸ τῆς ἀχοῆς ἀδιάρϑρωτον xci οἱονεὶ διαπέμπειν ἀλλήλοις τοὺς λόγους, O καὶ αὐτὸ βλαπτιχὸν τῆς 
δημηγορίας ἐστί. παραγαλεῖ οὖν πάντας ὁμοῦ προσέχειν τὸν νοῦν τῇ δημηγορίῳ, χαὶ μήτε ὑποβλήδην. 
τινὰ εἰπεῖν, ὥς που ἐποίησεν piae, πρὲς ὃν ἴσως καὶ ἀποτείνεται ἡ τοῦ ὑββάλλειν ; παραίτησις, ὡς 
οὐ δεόντως ὑ ὑποβαλόντα τότε, ἀλλὰ ἀκαίρως ὑποχρούσαντα, ἵνα μὴ καὶ ἐνταῦϑα ὕμοιόν τι γένηται. τό 

ϑοτε οὖν μὴ ὑποβλήδην ἀχοῦσαί τι ἀξιοῖ ὃ βασιλε Ug, xci "τὸ μηδὲ ἄλλως ὑποβάλλειν διὰ τῆς ἐξ ἄλλων 

εἰς ἄλλους ὑποβολῆς, καὶ οἵτω βλάπτειν τὸν δὲ juxyopotvra. τινὲς δὲ νοοῦσιν ἐνταῦϑα τοὺς φιλαχιλ- 
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λεῖς χραυγάξειν χαίροντας ἐπὶ τῇ τοῦ ἥρωος ἐξόδῳ, οὖς καὶ κατασιγάζων ὁ βασιλεὺς φησὶ δεῖν σιωπῇ 
ἀχούειν καὶ μὴ ὑποβάλλειν, ἤγουν ὑποχρούειν, ϑορύβῳ τὸν λέγοντα. δεῖ δὲ εἰδέναι καὶ ὅτι τινὲς τοῦ 

ἑσταότος ἐχτείνουσι τὴν λήγουσαν, καὶ ἐπίῤῥημα λαβόντες αὐτὸ ἑσταότως φασὶ τὸ εὐσταϑῶς καὶ 

ἡσύχως, ἵνα λέγῃ, ὅτε δεῖ μετὰ ἡσυχίας ἀκούειν. ψιλοῦσι δὲ καὶ τὸ ὑββαλ"λειν Αἰολικὴν εἶναι τὴν λέξιν 6o 
λέγοντες. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι, ὡς πὲρ τὸ καταβαλεῖν συγκοπὲν ἔτρεψε Δωρικῶς τὸ ψιλὸν εἰς μέσον ἤγουν τὸ τ 

123θείς β΄, οὕτω καὶ τὸ ὑποβαλεῖν. ὡς γὰρ καταβαλεῖν καββθαλεῖν, οὕτως ὑποβάλλειν ὑββάλλειν. ( Vers.81.) 
10 δὲ, πῶς κέν τις ἀκούσαι 1) "εἴποι, διπλὴν δηλοῖ βλάβην, ὡς τῷ πολλῷ ϑορύβωῳ οὐ μόνον τοῦ δημηγο-1173 
ροῦντος βλαπτομένου, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀκροατῶν, οἱ xci διὰ τοῦτο ὡς τὰ πολλὰ ἱββάλλουσι. τὸ δὲ 
βλάβεται ἡ ἀρχὴ τῆς βλάβης ἐστίν. (Vers. 85.) Ὅτι τὸ, Πηλείδῃ μὲν ἐγὼν, ὃ βασιλεὺς δηλαδὴ, ἐν- 

10 δείξομαι, ἀντὶ τοῦ πρὸς αὐτὸν ἀπερείσω τὸν λόγον, ὅϑεν καὶ ἀριδείκετος κατὰ τοὺς παλαιοὺς, πρὸς 

ὃν οἱ ἐντυχόντες ἀπερείδονται διὰ τὸ ἀξίωμα. ( Vers. 84.) Συνϑέσϑαι δὲ ἐν ἄλλοις μὲν ἐπὶ συμφω- 
γνίας καὶ συνθήκης, οἷον, σύνϑεο καί μοι ὁμοσσον" ἐνταῦῖϑα δὲ ἐπὶ συγκαταϑέσεως ἡ λέξις τέϑειται. 
ἐπάγει γάρ" αὐτὰρ οἱ ἄλλοι σύνϑεσϑ᾽ Agysiou, μῦϑον τ᾽ εὖ γνῶτε ἕκαστος, ἤγουν συγκατάϑεσϑέ μοι 
ἀναμνησϑέντες ὧν ἐλέγετε. (Vers, 85.) ᾿Ενταῦϑα δὲ σημείωσαι ὅτι ὁ βασιλεὺς εἰπὼν, μῖϑον εὖ 
γνῶτε ἕκαστος, καὶ ὅτι πολλάκις δή μοι τοῦτον ᾿“Ϊχαιοὶ μῦϑον ἔειπον, οὐ λέγει "εὐϑὺς καὶ τίς ἦν 10 
ὁ μῦϑος ἀλλὰ σιγᾷ. ἦν δὲ εἰχὸς τοιοῦτός τις, ὅτε οὐ καλὸν ἐποίησας, ὦ βασιλεῦ, ἀφελόμενος τὴν 
Βρισηίδα καὶ λυπήσας τὸν τηλικοῦτον ἀδίκως ᾿Αχιλλέα, καὶ οὕτως εἰς ἔσχατον κινδύνου ἡμᾶς ὡς οὐκ 

ἐχρὴν ἀγαγών. σιωπᾷ δὲ αὐτὰ ὁ βασιλεὺς ἢ ὡς πρὸς εἰδότας λέγων τοὺς ᾿“χαιοὺς., ἢ διότι φείδετας 
κατὰ τὴν τραγωδίαν ὀλιγάκις κακὰν ἢ καὶ παιδεύων τὸν ἀκροατὴν, ὡς φορτικὸς ὃ κατὰ τῶν ἀρχόν- 

20 τῶν λόγος καὶ οὐκ ἄξιος πολλάκις λέγεσϑαι. ( Vers. 86.) Σημείωσαι δὲ ὕτι τὸ σιωπηϑὲν ἐμφαίνει 
ἄλλως ὁ βασιλεὺς διὰ τοῦ εἰπεῖν, ὅτι καί ue νεικείεσκον οἱ ᾿ἀχαιοὶ, ὡς δηλονότι οὐκ ἀγαϑὰ ποιήσαντα. 
p οἷς μὴ ἔχων. τί ἀπολογήσεται, μεϑιστᾷ τὴν αἰτίαν ὡς ἐν μεταμέλῳ, λέγων" ἐγὼ δ᾽ οὐκ αἴτιός 
εἰμι, ἀλλὰ Ζεὶς καὶ μοῖρα, ὡς ἐκ παραλλ ἡλου ἕν τι ταῦτα εἰπεῖν κατὰ ἀλληγορίαν xat ἡεροφοῖτις -Epiw- 

vig , ἤγουν ἀφανῶς φοιτῶσα κατά τινων. καὶ ᾿Ζἰχιλλεὺς δὲ ἐν τοῖς ἑξῆς εἰς ϑεομηνίαν τὸν ἑαυτοῦ χόλον 

ἀνάγει. οὕτω καλὸν ἢ προμήϑεια. ὡς ὅ γε ᾿ξπιμηϑεὺς καλὸς μὲν καὶ αὐτὸς, ἀλλ᾽ ἐπὶ κακῷ προῦπαρ- 

ξαντι. ( Vers, 87.) Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι ἐξῆν ποτὲ τῷ δήμῳ αἰτιᾶσϑαι τοὺς ἄρχοντας ἐν δέοντι" oi 

δὲ ἠνείχοντο, xau φήσιν ἐνταῦϑα ὁ βασιλεύς. οὕτω δὲ xui τὸν pio οἱ Μυρμιδόνις ῃτιῶντο 

Ἀμηνίοντα, καὶ ἐχεῖνος ἔφερεν ὀνειδιζόμενος. ἐνταῦϑα δὲ καὶ τὴν ὀργὴν χακολογῶν 0 βασιλεὺς 20 

( Vers. 88.) φησίν" οἵ τέ μοι, ἤγουν οἱ ῥηθέντες δαίμονες, εἶν ἀγορῇ, τῇ ἐν τῇ α' δηλαδὴ ῥαψῳδίᾳ, 

ὅο φρεσὶν ἔμβαλον ἄγριον ἄτην ἤματι τῷ, ὕτ᾽ ᾿“χιλλῆος γέρας αὐτὸς ἀπηύρων. αὐτὸν γὰρ λέγει ἐπιεικῶς 
τοὺς Um αὐτοῦ σταλέντας κήρυκας. εἶτα ( Vers. 90.) ἐπάγει καὶ ὕ περ ἂν ἐρεῖ τις ἀπορῶν ἐπί τινι 
πραχτέῳ , ἢ καὶ μεταμελόμενος" ἀλλὰ τί κεν ῥέξαιμι; ϑεὸς διὰ πάντα τελευτῷ, γνωμικὸν δὲ τὸ, ϑεὸς 
διὰ πᾶντα τελευτῷ, συντομίαν ἔχον ἀποφϑεγματικήν" οἱ δὲ παλαιοί φασιν ὕτι ᾿ βλλάνικος ὑφ᾽ ἐν ἄνε- 
γίνωσκε ϑιόσδια, οὕτω λέγων τὰ ϑεόσδοτα, καὶ νοῶν ὅτι τοὶ ϑεόσδοτα πάντα τελειοῦται καὶ οὐ δια- 

πίπτουσιν, ἢ ἢ μᾶλλον, ὅτι τελειοῖ τὰ ἐκ ϑεοῦ ἡ εὐϑὺς ἐ ἐπαγομένη Διὸς ϑυγάτηρ "Arg, ἣν προεκάλεσατο 

ἀνωτέρω ῥηϑὲν τὸ, ἄγριον ἄτην. ἣν δὲ ἐκείνη μὲν ἄτῃ ἡ ἐξ ὁ ὀργῆς» αὕτη δὲ dr σωματοειδιὴς δαίμων 

κατὰ μῦϑον ἡ παντὸς ἀτηροῦ αἰτία. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἔγραψε μέν τι ὁ ποιητὴς καὶ ἐν τῇ ᾿ῥαψῳδίῳ περὶ 

τῆς Ἄττης, σϑεναρὰν αὐτὴν διαγράψας χαὶ ἀρτίπουν, ἐνταῦϑα δὲ ἐντελέστατα διαζωγραφεῖ τὰ κατ᾽ 

αὐτήν. σεμνολογῶν οὖν αὐτὴν xol γενεαλογῶν χαὶ ὡς ἐν χαρακτῆρος ἰδέᾳ διατυπῶν ( Vers. 91.) φησί" 

áo πρέσβα Διὸς ϑυγάτηρ ἄτη, ἢ πάντας ἀᾶται, Ἀρὐλομένη, τῇ μέν ϑ' ἁπαλοὶ πόδες. οὐ γὰρ ἐπ ̓  οὔδει 30 

| πίλναται, ἀλλ ἄρα X γε xar ᾿ἀνδρῶν χράατα βαίνει βλάπτουσ' ἀνϑρώπους" κατὰ δ᾽ οὖν ἕτερον γ᾽ ἐπέ- 
δησε" καὶ γὰρ δὴ ποτὲ Ζῆν᾽ ἀάσατο ἢ Ζῆν᾽ ἄσατο; TOV περ ἄριστον ἀνδρῶν ἠδὲ ϑεῶν φασὶν ἔμμεναι, 

χαὶ τὰ ἑξῆς ὡς. εἰρήσεται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι καὶ ἐνταῦϑα ἐπιχείρημα ἐστιν ἐκ τοῦ μείζονος. λέγει γὰρ 

ὃ βασιλεὺς ὡς οὐ καινὸν, ἐὰν αὐτοῦ ἡ ny κατεχαυχήσατο, ὅπου γὲ καὶ τὸν Δία ἔβλαψεν. ᾿Ιστέον δὲ 

καὶ ὅτι τὸ "dry μακρὸν ἔχεν πανταχοῦ τὸ e κραϑὲν &x TOU ἀάσασϑαι, ὃ λέξις μέν ἐστι ποιητικὴν 

καιρία δὲ ὡς ἐν ποιήσει. ἑξάκις γοῦν αὐτῇ ὁ ποιητὴς ἐν τῷ χωρίῳ ἐχρήσατο. λέγεται. δὲ τὸ τοιοῦτον" 
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ῥῆμα ἐν δυσὶν ἃ ὡς ἐπὶ πολύ. τὸ γὰρ δι᾿ ἑνὸς ἃ ἐπὶ τοῦ κορέσασϑαι τὰ πολλὰ λαμβάνεται. ἐρεῖ γὰρ 

προϊὼν, σίτου ἄσασϑαι φίλον ἦτορ. εὕρηται δὲ χαὶ ἐπὶ βλάβην δι᾿ ἑνὸς ἃ, olov, ἀσέ μὲ δαίμονος 

αἶσα χαὶ ἀϑέσφατος οἶνος. τὸ τοίνυν rn, ἢ πάντας ἀᾶται τρόπος ἐτυμολογίας ἐστὶν, ἀπὸ “γὰρ τοῦ 

ἀᾶσϑαι ἀάτη χαὶ ἄτη γίνεται. Πρέσβα δὲ ἄτη, ὃ ἐκ τοῦ πρέσβειρα συγχέχοπται, ἢ κατὰ χρόνον, ἀξὶ 

γὰρ ἐν ἄτῃ τὰ xor ἀνθρώπους, ἢ κατὰ τιμὴν, ὡς χρεῶν ὃν ἐκϑύεσθϑαι τὴν vium οἷα δυναμένην 

40 βλάπτειν xci οὐλομένην. Διὸς δὲ ϑυγάτηρ. τοῦ κατὰ τὴν εἱμαρμένην δηλαδὴ νοουμέκ vov. ᾿4παλοὶ δὲ 

οἱ πόδες αὐτῇ , διότι λανϑάνει ἀψοφητὶ Pride xara τὰς παρὰ τῷ ̓ Ησιόδῳ νόσους ἢ καὶ &ÀA0c1910 

εἰπεῖν, χατὰ τοὺς κλεπτιχοὺς, οἵ ποτὲ καὶ σπόγγους ὑποβάλλουσι. τοῖς ποσὶν, ἵνα μὴ ἐπιβούλως ἐπερ- 

χόμενοι κατάφωροι τῷ κτύπῳ γίγνοιντο. (Vers. 92.) To δὲ, ov γὰρ ἐπὶ οὔδει πίλναται, αἰτιολογεῖ 

τὴν ἁπαλό ὁτητα τῶν ποδῶν τῆς της, οἱονεὶ λέγοντος τοῦ ποιητοῦ, ὅτι οὐκ ἀνάγκῃ σκληρόποδα εἶναι 10 

αὐτὴν, οὐ γὰρ εἰς γηίνην ἀντιτυπίαν πατεῖ, ἀλλ᾽ εἰς κεφαλὰς αἀνϑρώπων βαίνει. εἰ δὲ διὰ τοῦτο σχλη- 

ροὺς αὐτὴν ἐχρῆν ἔχειν πόδας, ἵνα μᾶλλον βλάπτῃ, ἀλλ ἐνταῦϑα ἡ ϑίξις μόνη ἀρχεῖ. οὕτω καὶ 
νάρχη μαλϑακὴ μὲν ἐπαφᾶσϑαι, ναρχᾶν δὲ τὸ πελάσαν ποιεῖ, ὃ δὴ ῥῆμα, τουτέστι τὸ vagx&v, 

παράγωγόν ἐστιν ἐξ αὐτῆς, οἷον νάρκησε δὲ χεῖρ᾽ ἐπὶ καρπῷ. τὴν δὲ νάρχην Πλάτων μὲν ἐν Μὲένωνι 
διὰ τοῦ 5 ἔφη, εἰπὼν, ὡς ἡ νάρχη τὸν πλησιάζοντα ναρκᾶν ποιεῖ. Μένανδρος δέ, φασι, διὰ τοῦ α 
ἔφη, ὁμοίως τῷ τόλμη τόλμα, οἷον, ὑπελ ἤλυϑε τέ μου νάρκά τις ὅλον τὸ δέρμα, μηδενὸς τῶν παλαιῶν 

οὕτω κεχρημένου. λέγεται δὲ, gatus D vagi τὸ ζῷον τὴν ἀπ᾽ αὐτῆς δύναμιν καὶ διὰ ξύλων διαπέμ- 

πεσϑαι, ποιοῦσα ναρχᾶν τοὺς ἐν χεροῖν αὐτὴν ἔχοντας. ὡς δὲ σύμμουλόν ἐστι τοῦ ναρχᾶν καὶ ὃ vag- 

50 χέσσος, προ" δεδήλωται. Σημείωσαι δὲ ὅτι τὸ, οὐ γὰρ ἐπ᾿ οὔδει πίλναται, καὶ τῆς τῶν ζωικῶν ποδῶν 1237 
σχληρότητος τελιχὴν αἰτίαν ὑπολαλεῖ. διὰ τοῦτο γὰρ σχληροὶ πόδες τοῖς βαδιστικοῖς, ὅτι ἐπ᾽ οὔδει ἀν- 20 
τιτύπῳ πίλνανται. ἤτοι πλησιάζουσι, ὃ γίνεταε ἀπὸ πελῶ τὸ πελάζω καὶ ἐγγίζω. ὡς γὰρ ἔχω ἴσχω, 
ὀρέγω ὀριγνῶ, μένω μίμνω, γένω γίγνω, πέτω πίτνω καὶ πίπτω, ῥέπω ῥίπτω, οὕτω καὶ πελῶ πιλνῶ 

xoi πίλνημι, ἐξ οὐ παϑητιχὸν τὸ πίλναται. Τὸ δὲ οὔδει ἀπὸ poo ἐστὶν, ὡς καὶ προεδηλώϑη, 

διφορουμένης. ὡς γὰρ γῆρας καὶ γῆρος, ὕδας καὶ ὕδος, οὕτω χαὶ οὖδας xai οὗδος, οὗ δοτιχὴ οὔδει. 

( Vers. 93.) Οὐχ εἰς γῆν δὲ βαίνει 1; m, ἀλλὰ κατ ᾿ἀνδρῶν χράατα, διότι ἐκ μετεωρισμοῦ τὸ βλά- 

πτέσϑαι καὶ εὐηϑείας κουφόνου, ὡς ἡ τραγῳδία φησὶ, καὶ διότι οὐ πίπτει χαμαὶ, ἀλλ᾽ εἰς κεφαλήν 

τινος ἀποσχήπτει τὴν ἀτυχίαν. διὸ χαὶ τὰ ix φαύλου φόνου ἡμαγμένα ξίφη εἰς xepaAnv τὴν τῶν 
πιπτόντων ἀνεμάττοντο, ἢ καὶ ἐπεὶ ἐξ ἁμαρτίας τοῦ κατὰ κεφαλὴν λογιστικοῦ καὶ βλάβης αἱ ἀται 
γίνονται. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτε τὸ λέγειν τὴν ἄτην βλάβην ἐξ Ὁμήρου ἔχει τὴν ἀρχὴν, εἰπόντος, Arn 
βλάπτουσ᾽ ἀνθρώπους. (Vers. 94.) Τὸ δὲ, ἕτερόν γ᾽ ἐπέδησε, περὶ τῶν ἐριζόντων ἔφη. ἐπεὶ ἀμήχα- 3o 

6ovov ἀμφοτέρους τοὺς ἐπὶ χακῷ ἐριΐζοντας ἐπ᾽ ἀγαϑοῖς ἀπαλλάξαι. σκοπητέον δὲ καὶ ὅτι, εἰ καὶ ἐπὲ 
ἄλλων τινῶν ἡ ἄτη τῶν ἐριζόντων τὸν ἕτερον ἐπέδησεν, ἀλλ ἐνταῦϑα καὶ ἀμφοτέρους ἔβλαψε, τόν ve 
"Ayau£uvova τὸ τοῦ ᾿Ζ“χιλλέως γέρας ἀφελόμενον οὐκ ἐνδίκως, καὶ τὸν ᾿Αχιλλέα δὲ, ὡς τὰς λιτὰς ἀπω- 

σάμενον. ἔφϑη γὰρ εἰπὼν τὴν uv ἅμα τῷ ἕπεσϑαι, ὃς ἂν τὰς λιτὰς ἀνήνηται καί τὲ στεῤῥῶς 
ἀποείπῃ, ὥς περ δὴ καὶ ἐνταῦϑα τῷ Aie ἕπεται καὶ κατὰ τῆς αὐτοῦ βαίνει χρατὸς, τοῦ Πατρόκλου 
στερήσασα, ὃν φίλην ἐχεῖνος ἐκάλεσε κεφαλήν. Καὶ σημείωσαι ὕτι καὶ ὅτε τις τοιαύτης φίλης χεφαλῆς 

1174στερηϑῇ, καὶ τότε ἡ ἄτη κατὰ *xoüra τοῦ τοιούτου βαίνει. ( Vers. 99.) Τὸ δὲ σχῆμα τοῦ, κατὰ 
δ᾽ οὖν ἕτερόν ) γὲ πέδησεν, ὁμοιοῦταί πως τῷ, εἰ γοῦν ἕτερός γε φύγῃσι. ( Vers. 96.) 70 δὲ, ὃν ἄρι- 
στον φασὶν εἶναι, οὐχ ἔστιν ἐνδοιάζοντος λόγου" περὶ Διὸς γὰρ, τοῦτο λέγει" ἀλλὰ Bagvvouévov xai 
οὕτω σχηματιζομένου τὸν διστάζοντα. ὅλως γὰρ τὸ φασὶ ποτὲ μὲν ἐπὶ ἀγνοοῦντος ἢ καὶ διστάζοντος 4o 
λέγεται. ποτὲ δὲ καὶ ἐπὶ ἀχριβῶς εἰδότος, ὡς xai ἐν Ὀδυσσείᾳ γέγραπται. ἐλλειπτικῶς δὲ ῥηθὲν τὸ 
φασὶ πολὺ ἐνταῦϑα ἔγχει τὸ σεμνόν. ἐμφαίνει γὰρ οὕτως, ὡς πάντες ἄριστον ὁμολογοῖσι τὸν Δία, δη- 
λαδὴ ἄνδρες xci δαίμονες καὶ ϑεοί. παρέξεσται δὲ τὸ, ἄριστον ἀνδρῶν καὶ ϑεῶν, ἐκ τοῦ. πατὴρ av- 
δρῶν τὲ ϑεῶν τε. (Vers. 97.) Ὅτι ποικιλίαν καὶ erro Oa τῇ ποιήσει τεχυν ὥμενος ὁ ποιητὴς διὰ παρεν- 

ϑέσεως μύϑου TE χαὶ ἱστορίας παραφέρει ὅπως τε τὸν ia ἡ προσεχῶς εἰρημένη “τη ἔβλαψεν, ὅτε 

7 "Hoe ἐχεῖγον ἐν τοῖς χατὰ TOV “Ἡρακλέα ἡπάτησε, xoi οἷα ἔπαϑεν αὖϑις ὑπὸ Διὸς ἡ 5 At. φησὶ γὰρ 
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ὃ βασιλεὺς ἐχκτιϑέμενος αὐτὰ εἰς πλάτος οὕτω" ἀλλ᾽ ἄρα καὶ τὸν, ἤγουν τὸν Δία, " Hoy, ϑῆλυς ἐοῦσα, 
δολοφροσύνῃ σ᾽ ἀπάτησεν, ἥματι τῷ, ὅτ᾽ ἔμελλε βίην ᾿ Ἡρακληείην "τὴν καὶ ἀλλαχοῦ ῥηθεῖσαν, ἤγουν 
τὸν Πρακλέα, ᾿ἡλχμήνη τέξεσϑαι ἐϊστεφάνω ἐνὶ Θήβη. ἤτοι ὕγ᾽ εὐχόμενος, ἤγουν ὃ μὲν δὴ Ζεὺς καυ- 
χώμενος, μετέφη πάντεσσι ϑεοῖσι" χέχλυτέ μευ, πᾶντές τε ϑεοὶ πᾶσαί τε ϑέαιναι, ὄφρ᾽ εἴπω τά με 
ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι κελεύει" σήμερον ἄνδρα φόωσδε, ἤγουν εἰς φῶς, μογοστόκος Εἰλείϑεια, ἡ καὶ ἀλ- 
λαχόϑεν κειμένη, ἐκφανεῖ, ὃς πάντεσσι περικτιόνεσσι, τοῖς ̓ “ργείοις δηλαδὴ, ὡς κατωτέῤω δηλοῦται, 
ἀνάξει, ὃ ἐστι βασιλεύσει, τῶν ἀνδρῶν γενεῆς, ot ϑ' αἵματος ἐξ ἐμεῦ εἰσι. τὸν δὲ δολοφρονέουσα 

προσηύδα πότνια "Hon* Ψευστήσεις, οὐδ᾽ «Urs τέλος μύϑῳ ἐπιϑήσεις. εἰ δ᾽ ἄγε, νῦν μοι ὄμοσσον, 

Ὀλύμπιε, καρτερὸν ὕρχον, ἡ μὲν, ἤγουν ὄντως δὴν τὸν, ὃ ἐστι τοῦτον, πάντεσσι περιχτιόνεσσιν ἀνά- 
ἕξειν, ὃς xev ἐπ᾿ ἤματι τῷδε πέσῃ μετὰ ποσσὶ γυναικὸς τῶν, ἤγουν τούτων, ἀνδρῶν, ol, κατὰ τὸν σὸν 
δηλαδὴ λόγον, σῆς ἐξ αἵματός εἰσι γενέϑλης. ὡς ἔφατο, Ζεὺς δ᾽ οὔτι δολοφροσύνην ἐνόησεν, ἀλλ 
ὄμοσε μέγαν Opxov* ἔπειτα δὲ πολλὸν ἀάσϑη. "Hon δ᾽ ἀΐξασα λίπεν ῥίον Οὐλύμποιο, καρπαλίμως 
δ᾽ ἵκετ᾽ "ργος ᾿Δχαιιχὸν, ἔνϑ᾽ ἄρα ἤδη, t 0 ἐστιν ἠπίστατο; ἰφ ϑίμην ἄλοχον Σ᾽ ϑενέλου Περσηιάδαο, 
οὗ ὃ σχηματισμὸς κατὰ τὸ Πηληιάδαο" ἡ δ᾽ ἐκύει, 0 ἐστιν ἐνεκυμόνει, κατὰ γαστρὸς φέρουσα φίλον 
υἱόν" ὁ δ᾽ ἕβδομος εἱστήκει μεὶς, "Αἰολικῶς, ἤγουν ane ἐκ δ᾽ ἄγαγε πρὸ φόωσδε, xoi ἡλιτόμηνον ἐόντα, 
᾿Δλχμήνης δ᾽ ἀπέπαυσε τόκον, σχέϑε δ᾽ Εἰλειϑυίας. αὐτὴ δ᾽ ἀγγελέουσα, ἤγουν ἡ Ἥρα, Δία Κρονίωνα 
προσηύδα’ Ζεῦ πάτερ, ἀργικέραυνε, ἔπος τί τοι, ἤγουν σοὶ, ἐν φρεσὶ ϑήσω" ἤδη ἀνὴρ γέγον᾽ ἐσϑλὸς, 
ὃς ̓ Δργείοισιν ἀνάξει, Εὐρυσϑεὺς, Σϑενέλοιο nis Περσηιάδαο, σὸν γένος" οὔ οἱ ἀεικὲς ἀνασσέμεν 
᾿Αργείοισιν, οἷα δηλαδὴ χατηγμένῳ ἐκ σοῦ διὰ τὴν σήν nore Δανάην, ἐξ ἧς ὃ πατὴρ τούτου Περσεύς" 
ὡς φάτο. τὸν δ᾽ ἄχος ὀξὶ κατὰ φρένα τύψε βαϑεῖαν. αὐτίκα δ᾽ εἶλ᾽ Ἄτην κεφαλῆς λιπαροπλοκάμου 
χωόμενος φρεσὶν dot, xoi ὄὅμοσε καρτερὸν ὅρκον, μή ποτ᾽ ἐς Οὔλυμπόν TE καὶ οὐρανὸν ἀστερόεντα 
αὖτις ἐλεύσεσϑαι 1, ἤγουν ἐπανελϑεῖν rov, ἢ πάντας ἀᾶται; ὡς καὶ 7 προγέγραπται. ὡς εἰπὼν ἔῤῥιψεν 

ἄπ᾽ οὐρανοῦ ἀστερόεντος χειρὶ περιστρέψας" τάχα δ᾽ ἵκετο ἔργ᾽ ἀνθρώπων, ἤγουν ταχὺ κατέπεσεν εἰς 
γῆν, τὴν, ἤγουν διὰ ταύτην τὴν ΄ἄτην, αἰεὶ στενάχεσχ᾽, ὅϑ᾽ ἑὸν φίλον υἱὸν δρῷτο ἤγουν βλέποι 
ἔργον ἀεικὲς d ἔχοντα ὑπ᾽ Εὐρυσϑῆος ἀέϑλων. εἶτα ( Vers. 154.) TOU μερικοῦ γιγνόμενος ὃ ῥήτωρ βασι- 

λεὺς, οὗ χάριν χαὶ τὰ προγραφέντα ἐλάλησε, φησίν" ὡς καὶ ἐγὼν, ὅτε μέγας “Εχτωρ “Ἡργείους ὀλέε- 
σκεν ἐπὶ πρύμνῃσι γέεσσιν, οὐ δυνάμην λελαϑέσϑαι ἄτης, τὴν πρῶτον ἀαΐσϑην. ἀλλ ἐπεὶ ἀασάμην, 

καί pev φρένας ἐξέλετο Ζεὺς je πολλαχοῦ ἡρμήνευται, ἂψ ἐθέλω ἀρέσαι, δόμεναί τ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα, 
τὰ ἐν ταῖς λιταῖς δηλαδὴ ὑπεσχημένα. εἶτα ( Vers. 139. ) καὶ ἀξιῶν, ὅ mee: ἐθέλει, ἐπάγει" ἀλλ᾽ ὄρσευ 
πόλεμόνδε xci ἄλλους ὄρνυϑιε λαοὺς οἷα πολέμαρχος. ἐφ᾽ οἷς καὶ περὶ τῶν δώρων δεξιῶς ῥητορεύων, 

1238xot πη μὲν ἀστείως ἀναρτῶν τὸν ἥρωα, σὴ δὲ ἄλλως ταχυτέρᾳ δόσει ἐλπιδοχοπῶν ( Vers. 140.) φησί" 

4o 

δῶρα δ᾽ ἐγὼν ὅδε πάντα παρασχεῖν, ὅσσα τοι ἐλϑὼν χϑιζὸς ἐνὶ χλισίῃσιν ὑπέσχετο δῖος Οδυσσεύς. εἰ 

δὲ ϑέλεις, ἐπίμεινον ἐπειγόμενός περ ἄρηος᾽ δῶρα δέ τοι ϑεράποντες ἑμῆς ἀπὸ νηὸς ἑλόντες οἴσουσ᾽; 

ὄφρα ἴδηαι, ἤγουν ἴδῃς» ὃ τοι, ὃ ἐστιν ὃ coL, μενοεικέα δώσω. Καὶ 6 ὅρα ἐν τούτοις τὸ, εἰ δὲ ϑέλεις, 

ἐξ οὗ ̓ Δχιλλεὺς γνοὺς ὡς ἀναρτᾶται. χαὶ οὕτως ἡ δόσις, καὶ μὴ ἐϑέλων ὦνιον ἐπικουρίαν ἀγεννῶς ἐχφω- 

νῆσαι τοῖς ᾿Αχαιοῖς, ἐρεῖ xol αὐτὸς εὐγενῶς εἰς τοῦτο τὰ δηλωϑησόμενα. ὡς δὲ πολλὰ ἐκ τοῦ χωρίου 

τούτου χρήσιμα. εἰς παρῳδίας καὶ παραπλοκὰς, οὐκ ἀγνοεῖ ὃ εἰδὼς ἐπιλέγεσϑαι. Ὅρα δὲ € ὅτι καὶ τὸ 

χωρίον τοῦτο τῆς μυϑώδους ἱστορίας “μυρίαν ποικιλίαν ἔχει xol χρηστομαϑείας γέμει. διδάσχει γὰρ 

10 

20 

3o 

δίχα τῶν ἄλλων καὶ ὅτι τὰ οὐράνια οὐχ οἶδεν ὦ ἄτην, εἰ καὶ τὸ μυϑικὸν ἀνϑρωποπαϑὲς τῶν * Ελληνίων áo 

ϑεῶν ἃ ἀνῆγεν αὐτὴν ἀνωτάτω. ἀχολούϑως δὲ xoi τὴν γῆν χωρίον ἄτης εἶναι βούλεται, ὡς ἄνϑρωπον 

μηδένα ἐχτὸς αὐτῆς εἶναι. χαὶ τὸ τιμιώτατον δὲ τοῦ ὅρκου δείχνυσιν, ὃν καὶ μακρὰ λελυπημένος 

ὃ Ζεὺς οὐ ,παρεξῆλϑε. καὶ νήφειν δὲ τὸν μέγαν ἄρχοντα βούλε ται καὶ ἐν ἑαυτῷ εἶναι, ἵνα μή ποϑὲν 

ἀπάτην πάσχοι, καί ποτὲ καὶ ἐκ τῶν οἰχειοτάτων, ὡς ὁ Ζεὺς ὑπὸ Ἥρας παρήχϑη φεναχισϑείς. fta pa- 

δίδωσι δὲ xoi τὰς γυναῖκας δεινὰς χαὶ αὐτὰς εἶναι ποτὲ χατασοφίσασϑαι. καὶ χρησμῶδες δέ τι σοφι- 

στικὸν λόξωμα 9 παρεμφαίνει, ἐν οἷς λέγει, πᾶσι περικτιόνεσσιν ἀνάξειν τὸν τήμερον ἐχ Διὸς γέννη- 

ϑέντα, 0 neo. ἐνοήϑη μὲν ὑπὸ Διὸς περὶ ᾿Ἡραχλέος, ἐξέβη δὲ ἄλλως εἰς τὸν ἐὐρυσϑέα τὸν ἐν τῷ 
τ τὰ. IN Inrap. Tow. IV. p 
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AyeuxQ "oye γεγενημένον, ὃς υἱὸς μὲν Διὸς οὐκ ἦν, υἱοῦ δὲ ὁ ἔγγονος, τοῦ Περσέως δηλαδή. ὑπο- 

δηλοῖ δὲ καὶ τὸ τῆς βασιλείας. μέγεϑος, δι᾿ ἣν ὃ τοσοῦτος “Ηρακλῆς τῷ ἡκίστῳ ὑπέχειτο ἘΕὐρυσϑ εῖ. 

παραδίδωσι δὲ χαὶ τὸ μὴ ἐξ ἀνάγκης τοὺς ἀρχομένους ἐλάττονας παντὶ τρόπῳ εἶναι τοῦ ἄρχοντος. 

“Ἡρακλῆς γὰρ ὑπακούων Εὐρυσϑεῖ τῇ γοῦν ἀνδρίῳ ὑπερέβαλεν" ἔτει δὲ καὶ τὸ μὴ ἐξ ἀνάγκης ἀεὶ καὶ 

ἐπὶ πᾶσι τὸν ἄρχοντα τὰ αἱρετὰ ποιεῖν αὐτῷ ἐν τοῖς vm αὐτόν. ἰδοὺ γὰρ ἐν τοῖς zara ᾿Ηρακλέα οὐκ 

5o ᾿εὐστόχησεν 0 Ζεὺς οὗ M διατυποῖ δὲ καὶ γυναιχὸς nog ζηλότυπον ; οἷς n Hoc ζήλῳ ̓ “λχμήνης 

ῥαδιουργεῖ χατὰ τοῦ Διὸς, οὗ φιλοῦσα μὲν οὐδὲ τὸν Εὐρυσϑέα ὡς Διὸς ἀπόγονον; χατὰ μέντοι τοῦ ἐξ 

AA χμήνης κότον OU φατὸν τρέφουσα. κολάζει δὲ ὁ o ποιητὴς ἐνταῦϑα καὶ τὸ μεγάλα κατὰ τύφον φυσᾶν, 
ἐν οἷς τὸν Δία κομπάσαντα ψεύσασϑαι λέγει ἐφ᾽ οἷς ἐνηβρύνετο. βούλεται δὲ καὶ συνορᾶν, ὅτε τις 
ὅρκον ποιεῖται, μὴ καὶ ψεύσηται. χαὶ ἡ τοῦ μοιριδίου δὲ ἀνάγκη τῇ ἱστορίᾳ ταύτῃ παρεμφαίνεται. διὰ 10 

μὲν γὰρ τὸ σήμερον τῆς γεννήσεως οὗ περίφρασις τὸ, ἤματι TQ, κρατεῖ ὃ ξὐρυσϑεὺς, ὡς ὁ Ζεὺς, 

τουτέστι τὸ εἱμαρμένον, ἐκύρωσε, xci μετ᾽ ἐκεῖνον οἱ Εὐρυσϑεῖδαι τοὺς ἐξ Ηρακλέος φυγαδεύοντες, 

διὰ μέντου τὴν βουλὴν τοῦ αὐτοῦ Διὸς τὴν ὑπὲρ τοῦ “Ἡρακλέους τὸ τῶν ᾿Ηρακλειδῶν ὕστερον γένος 
καταχϑὲν ὑπὸ ᾿4ϑηναίων κατέσχε τοῦ 4oyovg, ἀπελάσαν τοὺς Εὐρυσϑείδας. χαὶ ἀλήϑειαν δὲ τοῖς 

ἄρχουσιν ὑποτίϑεται, οἷς ὃ βασιλεὺς ἐπὶ τοῖς δώροις ἀληϑίζεται. καὶ τοὺς δῶρα λαμβάνοντας διδώ- 

σχει ὅπως καὶ ἐφ᾽ οἷς ληπτέον αὐτά" καὶ ὡς μετὰ μῆνιν ἐπιμελητέον πρᾳότητος καὶ μηδὲ ἐπιληστέον 
ἁμαρτάδος, μηδὲ φειστέον χρημάτων ἐπὶ συμφέροντι. οὕτω μεμέστωται τὸ χωρίον ὅλον ἀξίοις λόγου 

βο νοήμασιν. *(Vers. 97.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτε τὸ, “Ηρη ϑῆλυς ἐοῦσα, παιδεύει, χρῆναι μὴ πάνυ τὸ ϑῆλυ 
γένος μελέτην ἔχειν δολοφρονεῖν, καὶ οὕτως ἐξαπατᾶν τοὺς οἰχείους" καὶ ἄλλως δὲ εἰπεῖν, ϑαῦμά τι 

ὃ λόγος ὑποχρύπτει, ὡς καινὸν ὃν, εἰ τὸν ἐν ἅπασιν ὕπατον Δία τὸν μητιέτην ϑήλεια ϑεὸς ἐσοφί- 20 
σατο. ᾿Δττικὸς δὲ καὶ ᾿Ιωνικὸς ὃ σχηματισμὸς τοῦ. Hox ϑῆλυς, ὡς καὶ τὸ, ϑῆλυς ἐέρση, καὶ τὸ, 
πουλὺν ἐφ᾽ ὑγρηΐν. Τὸ δὲ, ἤματι τῷ, δὲς ῥηθὲν, ὡς καὶ τὸ καρτερὸν ὅρκον, xci τὸ, ἄτην ἢ πάντας 
ἀᾶται, καὶ ἕτερα, κατωτέρω σαφέστερον εἴρηται ἐν τῷ, ἐπ᾽ ἡδίμειμι τῷδε. (Vers. 99.) Εὐστέρανον 

117δὲ τὴν Θήβην λέγει ἀντὶ τοῦ εὐτείχεον, διὰ τὰς πύργων στεΐ φάνας, ἢ ὡς πολλὰ στεφανωσαμένην ἐν 
ἀγῶσι πολεμικοῖς τε καὶ ἑτεροίοις, ὁποίαν τινὰ καὶ τὴν Κρότωνα ὃ περιηγητὴς ἱστορεῖ, ἴσως δὲ καὶ 
τὴν κύκλῳ ἀγαϑοῖς οἷον στεφανουμένην. τάχα δὲ καὶ ὁμωνύμως τῇ ἡρωίνῃ Θήβη εὐκόσμῳ οὔσῃ εὐστέ- 
φανον Θήβην χαὶ τὴν πόλιν καλεῖ. τὸ δὲ τοιοῦτον σχῆμα τῇς ὁμωνυμίας μιμεῖται μάλιστα Πίνδαρος. 
ὅτι δὲ ἡ στεφάνη χαὶ γυναιχεῖον κόσμον δηλοῖ, εὑρήσεις καὶ παρὰ τῷ ΔΑἰλιανῷ. "loréov δὲ καὶ ὅτε οὐκ 
ἐξ o ἀνάγκης ἐκ τοῦ ἐυστέφανος φαίνεται χρῆσις εἰναι στεφάνου παρὰ τῷ ποιητῇ. σύνϑεσις γὰρ καὶ ποιὰ 
παραγωγὴ ἐχ τῆς Ὁμηρικῆς στεφάνης παρήγαγε τὴν ἐὐστέφανον. ὡς γὰρ τιμὴ ἔντιμος καὶ τὰ ὅμοια, 3o 
οὕτω καὶ στεφάνη εὐστέφανος. ( Vers. 101.) Τὸ δὲ, πάντεσσι θεοῖσι, καὶ τὸ πᾶσαι ϑέαιναι, καὶ τὸ 

ψευστήσεις. xol ἐπιϑήσεις, καὶ τὸ πάντεσσι περικτιόνεσσι, καὶ τὸ φρεσὶν ἧσι: παρισοῦνται xata καλ- 

λος ὑ ὑπὸ τοῦ βασιλέως, ἀναλόγως οἷς χαριέντως διηγεῖται. οὐ πόῤῥω δὲ κάλλους καὶ παραβολὴ ne προοι- 

μίῳ πρεπούσης καὶ τὸ πάντες ϑεοὶ πᾶσαί τε ϑέαιναι, ἐξ οὗ περ εἰλῆφϑαι δοκεῖ καὶ τῷ ῥήτορι τὸ, τοῖς 
10 ϑεοῖς πᾶσι καὶ πάσαις. (Vers. 103.) TO δὲ, φόωσδε ἐκφακνεῖ, λαμπρότερον τοῦ, ἐκ δ᾽ ἄγαγε πρὸ 

φόωσδε, διὰ τὸ ἐκφανεῖ. ἄλλως μέντοι ἔχεῖνο σαφέστερον, ὃ δὲ δηλοῖ éxei ἡ ἐκ πρόϑεσις , τοῦτο xci 

ἐνταῦϑα ἐν τῷ ἐκφανεῖ, 'H δὲ Εἰλείϑυια ὅτι xoi πληϑυντικῶς λέγεται, δηλοῖ μετ᾽ ὀλίγα τὸ, σχέϑεν 

Εἰληϑυίας, ἃς ὃ μῦϑος θυχρλόγαρς, Ἥρας οἶδεν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἀλληγόρηται. ( Vers. 104. ) Περι- 
κτίονες δὲ οἱ περίοικοι, πέριξ χτίσαντες οἰκήσεις. δοκεῖ δὲ προὔπάρχειν αὐτοῦ ὁῆμα τὸ χτίω, ἐξ οὗ 

καὶ οἱ ἐν τῇ τραγῳδίᾳ χτίται; 0 περ ἔστι κτήτορες, ἴσως δὲ καὶ ὃ κτίλος καὶ χύριον ἢ Κτιμένη καὶ τὸ Áo 

εὐχτίμενον πτολίεϑρον καὶ ἡ εὐχτιμένη ἁλωή. κεκίνηται τὸ τοιοῦτον ῥῆμα, καϑὰ καὶ τὸ κτίζω, ἀπὸ 

τοῦ χτῶ. Σημείωσαι δὲ c ὅτι καϑ' ᾿Ηρῳδιανὸν ὦ ὡς ὃ χηδεμὼν, οὕτως ὀξύγεται καὶ ὁ περικτιὼν xal ὃ ἀμ- 
φιχτυὼν, ὧν χαὶ βραχεία φησὶν D» παραλή ἤγουσα. τὸ μέντοι ἠλεχτρύων ἐ ἐχεῖνος βαρύνει ὁμοίως τῷ ἄμφι-1239 
τρύων. εἰ δὲ ἄλλοις ἄλλα περὶ τούτων δοχεῖ, οὐδὲν αὐτὸ πρὸς τὰ νῦν. ( Vers. 105.) To ài, αἵματος 
ἐξ ἐμεῦ, παραφράσασα "Hoe ἔφη τὸ, OL σῆς ἐξ αἵματός εἰσι γενέϑλης, φράσασα ἐχείνη σαφέστερον, 

ἔτι δὲ πάνυ γοργῶς, Εὐρυσϑεὺς, τὸ σὸν γένος. (Vers, 107.) Τοῦ δὲ ψευστήσεις προὔπαρχεν ὃ ψευ- 
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στὸς , ὡς xoi TOU ἀνηχουστήσεις ὁ ἀχουστός. (ena 108. ) Τὸ δὲ, εἰ δ᾽ ἄγε νῦν, παραχελευσματιχόν 
ἐστι ὡς καὶ ἐν ἄλλοις "πολλοῖς. Καρτερὸς δὲ ὃ ὅρκος οὐ μόνον συνήϑως 0 ἰσχυρὸς, ἀλλὰ καὶ ὃ παρά- 20 
μόνος, ᾧ λόγῳ χαὶ καρτερεῖν τις ἀντὶ τοῦ ἀναμένειν λέγεται, ἔτι δὲ χαὶ ἀποκαρτερεῖν, ὃ ποινῆς εἰδὸς 
τι ἣν παρὰ τοῖς πάλαι. (Vers. 110.) ' Ev δὲ τῷ, ὃς xev πέσῃ μετὰ ποσσὶ γυναικὸς, εὐσχημόνως καὶ 

σεμνῶς καὶ γοργῶς καὶ σαφῶς, εἰ καὶ ἄλλως μυστιχῶς πως, ἔφρασε τὴν λοχείαν. ἔστι δὲ τὸ, μετὰ 
ποσσὶν, ἀντὶ τοῦ μεταξὺ ποδῶν. ὅτε δὲ τὸ πεσεῖν καὶ ἐπὶ τοχετοῦ λέγεται, δηλοῖ χαὶ ὁ διιπετὴς ποτα- 

μὸς, ῥηϑεὶς οὕτως, ὡς ἐκ Διὸς πεσὼν μυϑικῶς 3 ἤτοι γεννηϑείς. ἡ μέντοι ἀλληγορία τὸ τοιοῦτον διιπε- 

τὲς ἄλλως πρὸς ἀλήϑειαν συμβιβάζξει, ὡς ἐν οἰκείῳ τόπῳ δηλοῦται. ( Vers, 113.) Μέγας δὲ € ὅρκος 

διὰ τὰ κατὰ σχῆμα σιωπῆς δῆϑεν Outouocu£va , Σείγα δηλαδὴ, χαὶ τὰ τοιαῦτα, ὃς οὕτω καρτερὸς 

καὶ γενναῖος, ὡς μὴ ἂν —"" σεβάσμιος γὰρ καὶ αὐτοῖς μύϑοις ὃ ὅρκος. διὸ xal ὃ κατ᾽ 

αὐτοὺς Ζεὺς, εἰ xai ἄχος αὐτὸν ὀξὺ κατὰ φρένας ἔτυψε καὶ χώετο φρεσὶ καὶ στενάχεσχεν αἰεὶ καχού- 

μένον ὁρῶν vm Εὐρυσϑέως τὸν φίλον υἱὸν ᾿ Ηρακλέα, ὅμως οὐκ ἔϑετο τὸ οἰχεῖον ἔπος παλινάγρετον 
οὐδ᾽ ἀπατηλὸν ἐπεὶ μέγαν, ὡς ἐῤῥέϑη ὅρκον ἅπαξ ὥμοσεν, οὐδὲ τὸ τοῦ Εὐριπίδου περιῆλϑεν αὐτὸν 
τὲ, ἡ γλῶσσ᾽ ὀμώμοκεν, ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτος. xol οὕτω μὲν τιμᾷ "τὸν ὅρκον. ὁ Ζεύς. εἰ δὲ μόνον 30 
τῇ κεφαλῇ κατένευσε, τάχ᾽ ἂν οὐκ ἂν φοϑοῦτοξ' ἦν, ὅϑεν καὶ ἡ "Hee ἐν ταύτῃ τῇ ὑποϑέσει καὶ 

ὑποσχέσει οὐ χατανεῦσαι αὐτὸν ἐζήτησεν, ὡς ἡ Θέτις, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὸ ἰσχυρότερον τὸν Opxov ἀπεῖδε. 

Τὸ δὲ, πολλὸν ἀάσϑη, νοῦν ovx ὀλίγον ἔχει. ἀάσϑη γὰρ κατὰ πολὺ ὃ Ζεὺς καὶ ὡς ὑπὸ γυναιχὸς eza- 
τηϑεὶς, καὶ wg ἀσυντηρήτως ὑμόσας, καὶ ὡς τὸν φίλον viov χακῶς πάσχοντα βλέπων. (Vers, 114.) 

Τὸ δὲ ἀΐξασα ἐκτεταμένην ἔχει διὰ μέτρον τὴν ἄρχουσαν. ἴάργος δὲ ᾿ΑΙχαιικὸν, τὸ τῶν περιχτιόνων 
δηλαδὴ, 0 πὲρ οἱ usd" Ὅμηρον "Ayoaixóv γράφουσι, τὸ ἐν Πελοποννήσῳ λέγει, Aoyauxóv ῥηθὲν πρὸς 
διαστολὴν τῶν ἄλλων. πολλὰ γάρ εἰσιν, ὡς καὶ ἐν τοῖς τοῦ Περιηγητοῦ δεδήλωται. ὅτι δὲ ᾿“ργεῖος 
ἀνέκαϑεν ὁ ̓  Ἡρακλῆς διὰ τὴν μητέρα ᾿Δλκμήνην Μιδεᾶτιν οὖσαν, ἱστορεῖ πρὸς ἄλλοις ὃ Πίνδαρος. 
( Vers, 116.) ᾿Ιφϑίμη δὲ καὶ νῦν γυνὴ ἡ καὶ δαΐφρων. ( Vers. 117.) Τὸ δὲ, ἐκύει φίλον υἱὸν, ἀντὶ 
TOU ἐνεχυμόνει., ὡς χαὶ προείρηται. ( Vers, 118.) Τὸ δὲ εἱστήκει ἐκ τοῦ ἑστήκει ὑπερσυντελίχου γέγονε 
πλεονασμῷ τοῦ (. ᾿Εν δὲ τῷ, πρὸ φόωσδε, ἡ πρὸ πρόϑεσις τὸ πρὸ καιροῦ τὸν Εὐρυσϑέα γεννηθῆναι 
δηλοῖ" jv γὰρ ἡλιτόμηνος, ὅ ἐστιν ἀλιτήσας, ἤγουν ἁμαρτὼν, ἀποτυχὼν, τῶν συνήϑων ἐννέα τοῦ 
τοχετοῦ μηνῶν. "loréov δὲ ὅτι ὃ μὲν Ὁμηρικὸς οὗτος ἠλιτόμηλνος παῖς τετελεσφόρηται χαϑὰ μάλιστα 
πρὸ αὐτοῦ ὃ “Ἡρακλῆς, εἰ καὶ ἐπέσχε τὸν αὐτοῦ τοχετὸν 7 Ἥρα. τὸ δὲ παρὰ τοῖς ὕδτερον ἄμβλωμα 
καὶ ἔχτρωμα οὐ τοιοῦτον ἐστὶν, ὧν πρωτότυπα τὸ ἀμβλῶσαι καὶ ἐκτρῶσαι, περὶ ὧν φασὶν οἱ παλαιοὶ 
οὕτω" ἀμβλῶσαι τὸ φϑεῖραι βρέφος ἐν γαστρὶ, καὶ ἀμβλωϑρίδιον τὸ τοιοῦτον" ἐχτρῶσαι δὲ καὶ ἔχ- 
τρωμα τὸ μήπω τετυπωμένον. ἐνταῦϑα δὲ φέρεται λῆρος μυϑικὸς, ὡς ἄρα αἱ Moioat ᾿“λχμήνης 
ὠδυνούσης τὰς χεῖρας συνεῖχον, γαλῆς δὲ παρελϑούσης ἀπέλυσαν, ὅτε xoi τεχϑέντος ᾿ Ηρακλέος 
ἐνομίσϑη γαλῆν αὐτῷ εἶναι τροφόν. ὅϑεν ἀνέκειτο ἡ γαλῆ τῷ ᾿Ηρακλεῖ. Καὶ σημείωσαι ὅτι οὐκ 
ἠγνόησεν ὃ ποιητὴς ζωογονεῖσϑαι τὰ ἑπτάμηνα. (Wers. 119.) Τοῦ δὲ, ἀπέπαυσε τόχον, διασα- 
φητιχόν τι τὸ, σχέϑε δ᾽ Εἰλειϑυίας, ἤγουν ἐπέσχε τὴν γέννησιν πρὸς καιρὸν, χαὶ οὕτως ἔπαυσε 
τὸν τόχον οἷα προϊσταμένη τῶν Εἰλειϑειῶν, χαϑὰ προδεδίδακται. ( Vers. 121.) Τὸ δὲ ἀργικέραυνε 
δοκεῖ μυκτῆρα τινὰ ἔχειν, εἴ μὰ μα ὃ ἀργικέραυνος xai φρυχτὸς οὕτω πέπαιχται. (Vers. 124.) Τὸ δὲ, 

σὸν γένος, ἀστεῖον ὁμωώνυμόν ἐστιν. ἄλλως γὰρ γένος Διὸς “Ἡρακλῆς, καὶ ἄλλως Εὐρυσϑεὺς, ὡς 

προείρηται. (Vers. 125.) Ὀξὺ δὲ ἄχος ὡς οἷα τι βέλος ἢ ξίφος. διὸ προσφυῶς ἐπῆκχται τὸ τύψε. 
( Vers. 126.) Τὸ δὲ, ἐκ κεφαλῆς λιπαροπλοχάμου, ἀμφιβάλλεν TG, ἀρά γε τῆς χεφαλὴ uie τῆς "ἄτης 50 
εἷλεν ὃ Ζεὺς αὐτὴν, ἀλλὰ οὔ ποτέ τινὲς δή μοι ῥιπτοῦνταν φασὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ, «AX ἢ ποδὸς. ὡς 
Ἥφαιστος, ἢ χειρὸς, ὡς ᾿Αστυάναξ. πῶς δὲ καὶ λιπαροχρήδεμνος ἡ τοὺς βλαπτομένους ξηραίνουσα; ; 

ἀλλὰ τὴν Διός, φασιν, ἐρεῖ τις xéqpaÀnv , e ἧς ἑλὼν τὴν “την ἔῤῥιψεν, ὡς εἰωϑυῖαν περὶ τὰς 

χεφαλὰς βαίνειν. ἀλλ᾿ οὐ λέγει πλοκάμους ἐπὶ ἀνδρῶν, εἰ μὴ ἄρα πλοχμοὺς, ὡς τὸ, πλοχμοὶ, oi 
χρυσῷ xoi ἀργύρῳ ἐσφήκωντο. ἄδηλον οὖν ποίαν λέγει χεφαλήν. ἔοικε δὲ τὴν τοῦ Διὸς λέγειν μάλιστα 
πιϑανώτερον, ὡς τῆς “ἄτης ϑελούσης ὑπὲρ κειραλῆς ἀεὶ εἶναι. διὸ καὶ ἡ ῥιφεῖσα κατ᾽ ἀνδρῶν χράατα 

Ps 
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βαίνει. «Τιπαροπλόκαμος δὲ ἡ "dry κατά τινας παλαιοὺς, οὐχ᾽ ὅτι τοιοῦτοι οἱ βλαπτόμενοι, αὐχμῶσι 

γὰρ ἐχεῖνοι, ὡς ἐῤῥέϑη, ἀλλ ὅτι αὐτὴ νυϑιχῶς τοιαύτη ἦν ὡς ϑεά, οὕτω χαὶ ὃ Ὕπνος αὐτὸς ἔγρη- 

γορὼς ὑπνοῦν τοὺς ἄλλους ποιεῖ. ( Vers. 128. ) Τὸ δὲ, μή ποτ᾽ ἐς Οὔλυμπον xci οὐρανὸν, εἶχεν Ὅμη- 

ρος γράψαι, μή more Ολυμπόνδε. δόξαν δὲ αὐτῷ, ἔγραψε τὸ ἰσοδύναμον. Τὸ δὲ ἀστερόεντα πρὸς 

διαστολὴν Ὀλύμπου ἐῤῥέϑη. αὐτὸς γὰρ ὕρος ὧν οὐ τοιοῦτος ἐστὶν, ὡς δηλοῖ ἀνωτέρω τὸ, ῥίον Οὐ- 

λύμποιο. Τὸ δὲ μὴ ἐπανελϑεῖν ἄγω τὴν “την προείληπται ὡς πρωϑύστερον. ἐχρῆν γὰρ πρῶτον 
60 κριφῆναι αὐτὴν, εἶτα ῥηϑῆναι τὸ μή ποτ᾽ αὐτὴν avri ἐλεύσεσϑαι. φασὶ δὲ εἰς Daov κατενηνέχϑαι 

ῥιφεῖσαν τὴν την, διὸ καὶ rue λόφος ἐκεῖ, οὗ ὃ «Τυκέφρων μέμνηται. τοῦτο δὲ ἀστείως πέπλασταυ 

διὰ τὰς μεγάλας ἄτας, ἃς ἐκ Διὸς οἱ Τρῶες ἔπαϑον, wv ἕνεχα καὶ leg χακῶν πεπαροιμίασται. 

᾿Ιστέον δὲ ὅτι τε Ὄλυμποιο καὶ κύριον ὄνομα ἣν αὐλητοῦ τινὸς, οὗ γόμος ὀδυρτικὸς περιήδετο, καϑὰί240 
δηλοῖ καὶ ὃ χωμικὸς ἐν τῷ, ξυναυλίαν κλαύσωμεν ᾿Ολύμπου νόμῳ" χαὶ ὅτι τὸ μὲν αὑτις ᾿Ιωνιχὸν; χοι- 

γὸν δὲ τὸ αὖϑις, ταὐτὸν δὲ τούτοις τὸ πάλιν. αὐτὰ δὲ ὁμοῦ τὰ τρία δηλοῦσι τὸ εἰς τοὐπίσω, οὗ δὴ 
1170δευτερώματος ὄντος εἴληπται παρὰ τοῖς ὕστερον τὸ πάλιν ἁπλῶς ἀντὶ τοῦ ἐκ δευτέρου. ( Vers. 131.) 

Τὸ δὲ, χειρὶ περιστρέψας, ταὐτὸν μέν ἐστι τῷ περιδινήσας" δηλοῖ δὲ ἢ πολλὴν ἐλαφρότητα τῆς tne, 
ἢ πολλὴν δύναμιν τοῦ Διὸς, εἰ τὴν τοιαύτην οὕτω καταῤῥίπτει. Ταχὺ δὲ ἵκετο χάτω ἡ ἄτη διὰ τὴν 
φύσιν τῶν ἄνωϑεν κάτω ἱεμένων βαρημάτων. Εργα δὲ ἀνθρώπων λέγει τὰ ἐφ᾽ οἷς ἡ rn ἐκείνων 
χκαϑικνεῖται. (Vers, 152. ) Τοῦ δὲ, αἰεὶ στενάχεσχεν, ἑρμηνεία τὸ, ὅτε τὸν ἴδιον υἱὸν ὁρῷτο. λέγει 
γὰρ ὡς αἰεὶ ἔκλαιεν ὅτε τὸν “Ηρακλὴν ἴδοι ἀεϑλεύοντα. ( Vers. Ms. 9j Ἔργον δὲ ἀεικὲς τὸ μὴ χατὰ 
τὰ λοιπὰ 6 ἔργ ̓ἀνϑρώπων τὰ ἀνωτέρω κείμενα, μάλιστα δὲ, ἔργον ἀτηρὸν, οὗ χαὶ αὐτοῦ ὡς ἔργου Cy. 
ϑρωπίνου ἡ rn καϑίκετο ἀεικιζομένη. (Vers. 154.) Méyag δὲ τῷ βασιλεῖ νῦν λέγεται ὁ “Ἔχτωρ 20 
πρὸς ἐρεϑισμὸν τοῦ Δχιλλέως εἰς μάχην. ( Vers. 135.) Τὸ δὲ ὀλέεσχον πλεονασμὸν ἔχει τοῦ & τοῦ ἐν 
τῇ προπαραληγούσῃ. (τευ 136.) Τὸ δὲ, ἣν πρῶτον ἀάσϑην , 1 ovv βλάβην, πρὸς διαστολὴν εἴρη- 

ται τῇ ς ἐνεργοῦς ἄτης, n πάντας ἀᾶται. αὕτη μὲν γὰρ οἷά. τις οὐσία ϑεία νοεῖται κατὰ τὸν μῦϑον" 
τοὴν δὲ ὃ Ζεὺς ἐβλάβη, ποιότης ἐστὶ παϑητιχὴ, πρόβλημα οὖσα καὶ ἐκνέργημα τῆς αὐτὸ ἐνεργούσης 

"Arme. Τὸ δὲ ἀάσϑην ἀασάμην κατωτέρω εὐθὺς λέγει, ἔνϑα κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν παλαιῶν μετὰ 
τὸν στίχον τοῦ, ἐπεὶ ἀασάμην, προηνέγκατο Διοσκουρίδης, ὁ ̓ Ισοχράτους μαϑητὴς, καὶ ἕτερον στί- 
gov τοῦτον, ἢ οἴνῳ μεϑύων, ἢ μ᾽ ἔβλαψαν ϑεοὶ αὐτοί" Ov οὗ στίχου βαρὺς ψόγος μέϑης ἐμφαίνεται, 
εἰς τὴν αὐτήν, φασι, τιϑεὶς πλάστιγγαι τὴν μέϑην τῇ ϑεομηνίᾳ. ( Vers. 138.) Τὸ δὲ ἀρέσαι καὶ γῦν 
ἀντὶ τοῦ ἁρμοσϑῆναι, φιλιωθϑῆναι, εἰς ἀρϑμὸν καὶ φιλίαν ἐλϑεῖν, παϑητικῶς δὲ τὰ πλείω τὸ ῥῆμα 

τοῦτο προφέρεται. Τὸ δὲ δόμεναι πέπαιχταί τινι παλαιῷ ἀτιμουμένῳ διὰ πενίαν ἐν τῷ εἰπεῖν, ovx ὅ0 
j ἐθέλω δόμινι, οὐδὲ γὰρ ἔχω δόμεναι. (Vers. 1359.) Τὸ δὲ ὄρσευ ἐγγὺς τοῦ ὕρω ῥήματος πρωτοτύπου 

ῇ ἢ περ τὸ ὄρονυϑι. ἀστεῖος δὲ καὶ δεξιώτατος ὃ τοῦ βασιλέως ἐνταῦϑα λόγος. εἰπόντος γὰρ ᾿Αχιλλέως 
τῷ βασιλεῖ, ἀλλ ἄγε, ϑᾶσσον ὄτρυνον πόλεμόνδε ᾿“χαιοὺς, ὃ βασιλεὺς ἀξιωματικῶς μὲν, ἀλλ᾽ ὄρσευ 
φησί, μονονουχὶ λέγων, ὡς ἰδοὺ σὲ πρῶτον ὀτρύνω πόλεμοόνδε. φιλικῶς, μέντοι ἐπάγει τὸ, χαὶ ἄλλους 
ὄρνυϑιε, ὡς οἷα δηλαδὴ ἐμοὶ ὑποστρατηγῶν. χαὶ ἄλλως δὲ σεμνότερον εἰπεῖν, δοκεῖ λέγειν ὁ ὁ βασιλεὺς, 

ὅτε οὔτε σὲ ὦ ᾿Αχιλλεῦ ὀτρυνῶ, οὔτε τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ σοὶ τὸ πᾶν ἐγχλίνω. σύ τε γὰρ αὐϑόρμη- 
20*r0g μάχου, xoi τοὺς ἄλλους ὄρνυϑε πολεμαρχῶν. Gers, 140.) Τὸ δὲ, δῶρα δ᾽ ἐγὼ ὅδε πάντα πα- 

ρασχεῖν, ἐλλειπτικῶς εἴρηται ἀντὶ TOU, ἐγὼ οὗτος εἰμὶ ὥστε παρασχεῖν, ἢ ἕτοιμός εἰμι: ἢ ἐγγυῶμαι 

παρασχεῖν, ἢ τι τοιοῦτον. Σημείωσαι δὲ ὅτι τὸ μὲν, ἐγὼ ὅδε, ταυτολογήσας ἐδίπλωσεν εἰς σύστασιν 

προσωπικήν. Τὸ δὲ, πάντα παρασχεῖν, χατὰ ἔλλειψιν εἶπεν, ἵνα ἐμφήνῃ τὴν τοῦ πρᾶξαι σπουδὴν, 4o 

ὡς μὴ δέον ὃν λόγοις ἐμβραδύνειν τὸν πράττειν ταχύν. Τὸ δὲ παρασχεῖν εἴη ἂν ταὐτὸν τῷ, ἐγ) vg σχεῖν 
σοῦ ὡς ἐπὶ δόσει. ( Vers. 141.) To δὲ χϑιζὸς a ἀντὶ TOU χατὰ τὴν προσεχῶς παρελθοῦσαν γύχτα, εἰς ἣν 

περατοῦται ἡ χϑὲς ἡμέρα. Τὸ δὲ, ὑπέσχετο Ὀδυσσεὺς, σεμνύνει τὸν ἥρωα ὡς αὐτὸν ὑπερέχοντα τῶν 

ἐν ταῖς λιταῖς πρέσβεων. (Vers. 142.) Τὸ δὲ, ἐπειγόμενός neo ἄρηος, παρῳδεῖται ἐν TQ, ἐπειγό- 

μενός πὲρ ὁδοῖο, ἤγουν ἔπειξιν ἔχων ὁδοῦ. (Vers. 143.) Θεράπων. δὲ, εἰ χαὶ, ὥς που προεγράφη, 
δοῦλον ὁπλοφόρον δηλοῖ κατὰ τὴν Κρητῶν γλῶτταν, ἀλλὰ παρὰ τῷ ποιητῇ οὐδαμοῦ ϑεράποντες οἱ 
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δοῦλοι, ἀλλὰ τῶν φίλων ol δραστιχώτεροι, ὡς καὶ ἐνταῦϑα φαίνεται ἐν τῷ, δῶρα δὲ ϑεράποντες ἑλόν- 

τες οἴσουσιν, οἵ πέρ εἰσιν oi Νιεστορίδανι καὶ ó Méyngo καὶ ὁ Θόας xai ὁ Μηριόνης καὶ ἄλλοι. 

(Vers. 144.) Τὰ δὲ, ἀπερείσια δῶρα, προσφυῶς x«i μενοεικέα φησὶν, οἷς δηλαδὴ τὸ "μένος εἴξει τὸ 30 
τοῦ ᾿Αχιλλέως. ( Vers. 79.) ᾿Ιστέον δὲ xai ὅτι τὸ uiv, χαλὸν ἀκουέμεν, οὐδὲ ἔοικεν ὑββάλλειν xai 
ἑξῆς, προσοχὴν ἐπὶ λόγῳ δηλοῖ. (Vers. 90.) To δὲ, ἀλλὰ τί xev ῥέξαιμι xai ἑξῆς, μεταμέλου εἰσὶ λόγοι. 

(Vers. 103.) Τὸ δὲ; σήμερον ἄνδρα φόωσδε καὶ ἑξῆς, καὶ τὸ, ἤδη ἀνὴρ γέγον ̓ ἐσϑλὸς xoi ἑξῆς, χ χρή- 

σίμον εἰς γεννήσεις εὐγενεῖς. (Vers. 107.) To δὲ, ψευστήσεις xci ἑξῆς, οἰκεῖον ἐπί τινος μὴ ἀλη- 

ϑεύοντος. ( Vers.132.) Τὸ δὲ, αἰεὶ στενάχεσχε καὶ ἑξῆς, πένϑιμον ἐπὶ παιδὶ δυστυχεῖ. ( Vers. 1357.) 
Τὸ δὲ, ἐπεὶ ἀασάμην ἕως τοῦ, ἐθέλω ἀρέσαι, μεταμελητιχὸν καὶ avro. Τὸ δὲ, ὄρσευ πόλεμόνδε καὶ 

10 ἑξῆς, ὀτρυντικόν ἐστιν εἰς μάχην. Δώρων δὲ ὑποσχετιχὸν τὸ, δῶρα δ᾽ ἐγὼν ὅδε καὶ ἑξῆς. Τὸ δὲ, εἰ δὲ 
ϑέλεις ἐπίμεινον καὶ ἑξῆς, φιλοφρονητιχόν ἐστιν. ( Vers. xs ) Ὅτι μέλλων ὃ piste τῷ περὶ τῶν 
δώρων λόγῳ ἐπεβοιλεὶν ἀκολούϑως, οἷς προσεχῶς ἔφη ὃ βασιλεὺς ; φϑάνει σεμνύνων ἐχεῖνον ἐντίμοις 

προσφωνήσεϊσιν, ὑπαγόμενος οὕτω τὸν δωρησόμενον. φησὶ y&g* ᾿Δτρείδη, κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν, 4ο 

"dyeusuvov. εἶτα μεταχειριζόμενος τὸν λόγον δεξιώτατα οὔτε παραιτεῖται τὰ δῶρα, ἵνα μὴ δοκῇ ἐκ- 
1241φαυλίζειν αὐτὰ, οὔτε ζητεῖ, ὅπως μὴ ἐπὶ μισϑῷ φαίνηται πολεμῶν, ἢ καὶ φιλοκτέανος ὧν, 0 φϑάσας 

αὐτὸς τῷ βασιλεῖ προσωνείδισεν, ἀλλ αὐτὰ μὲν τῇ τοῦ βασιλέως ἀνατίϑησιν ἐξουσίᾳ, αὐτὸς δὲ ἐπὶ 
φίλου ἐχδιχήσει ἐϑέλει μάχεσθαι; ϑεὶς ἐν παρέργῳ τὰ δῶρα. λέγει οὖν" δῶρα μὲν aix ἐϑέλησθα 
παρεσχέμεν, ὡς ἐπιεικὲς κει ἐχέμεν, παρὰ σοὶ, ἤτοι παρὰ τῇ σῇ ἐξουσίᾳ κεῖται καὶ τὰ ἑξῆς. τοῦτο δὲ 

xoi πᾶς ἂν εἴποι 0 "εὐεργεσίαν ἢ δῶρα ἐλπίσας παρά τινος. 5 δὲ τῶν δώρων ποιότης xci ποσότης 50 
20 ἐγράφη ἐν ταῖς λιταῖς. (Vers. 147.) Σημείωσαι δὲ τὸ, ὡς ἐπιεικὲς, ὅμοιον ὃν πρὸς τὸ μενοεικέα, 

δι᾿ οὗ ἐμφαίνει ὅτι οὐ μόνον οὐ παραιτεῖται τὰ δῶρα, ἀλλὰ καὶ ἀποφαίνεται ὡς ἐπιεικὲς , ἤτοι πρέπον 
ἐθέλειν λαβεῖν αὐτά. ἔστι δὲ τὸ ἐπιεικὲς ταὐτὸν τῷ, ὡς ἐπέοικε, χατὰ τὸ, τιμὴν ἣν τιν᾽ ξοικε, τὸ ἐν 
τῇ Y ̓ῥαψῳδίᾳ ῥηϑέν. Ὅρα δὲ καὶ ἐνεταῦϑα τὰ ΤΑΝΕ σύντομα πάρισα; τὸ παρεχέμεν χαὶ ἐχέμεν" 

xoi ὅτι ἔχειν. μὲν τὸ ἐν ἑαυτῷ χεχεῆσϑαι παρέχειν δὲ τὸ πλησίον τοῦ ληψομένου ἔχειν. ὃ γὰρ δωρού- 
μενός τινι οὐχέτι μὲν αὐτὸς ἔχει ὡς οἷον ἐντὸς ἑαυτοῦ, πλησίον δὲ ἄλλου ἔχει, ἤδη δὲ καὶ ἑαυτοῦ χατὰ 

ἐγγύτητα τῆς παρὰ προϑέσεως τῇ σχέσει Tj φιλιχῇ. εἰ γὰρ παρ᾽ αὐτῷ ἐστὶ τῇ ἑταιρίᾳ ὃ τὸ δῶρον 

λαβὼν, καὶ τὸ δῶρον ὁ ἄρα παρ᾽ αὐτῷ ἐστί. ( Vers. 148.) Τὸ àh, παρὰ σοὶ, γράφεται καὶ πάρα σοὶ, 
ἵνα λέγῃ Ott πάρεστι καὶ ἔξεστί σοι. δύναται δὲ τὸ χωρίον τοῦτο καὶ οὕτω συμβιβασϑῆναι" δῶρα μὲν, 

εἴτε βούλει, παρασχέμεν, ἤτοι παράσχε, εἴτε ἐϑέλεις, χάτεχε παρὰ σοί. ἔστι δὲ νοῆσαι αὐτὸ καὶ 

30 οὕτως ἐλλειπτικῶς χατὰ ὁμοιότητα τοῦ, ἀλλ᾽ εἰ μὲν δώσουσι, γέρας χαὶ ἑξῆς. dod δὲ ἐὰν ἐθέλῃς 

παρέχειν» ἢ ἔχειν παρὰ σοί. λείπει γὰρ τὸ ἔστι σοι ποιεῖν. ὃ βούλει, ἢ τὸ ποίει 0 "nep ἐϑέλεις ἢ τιθο 

τοιοῦτον, ἵνα εἴπῃ ὅτι, εἰ ϑέλῃς δοῦναι ἢ μὴ δοῦναι, ἔστω οὕτως ἢ οὕτως. καὶ ἔστιν εὐγενὴς L ἐλλει- 

πτικὴ αὕτη σιωπὴ καὶ πολύνους καὶ τοῦ βασιλέως ἐπιστρεπτιχή. Σημείωσαι δὲ τὸ, ἤτ᾽ ἐχέμεν ἀντὶ τοῦ 

7) ἔχειν, παραπὴ ἠροῦντος τοῦ τὲ συνδέσμου. ἡ δὲ νῦν “γενεὰ ὀχνήσοι ἂν διὰ τοῦ ἢ γράψαι τὸ, La ἐχέ- 

μεν. εἰϑισμένη γὰρ ἄλλως ἐπιχρινεῖ διὰ διφϑόγγου εἰναι τὸ ἥτε πρὸς ὁμοιότητα τοῦ ἐάν τε. εἰσὲ δὲ 

τοιαῦτα δύο καὶ μετ᾽ ὀλίγα. ᾿Ιστέον δὲ ὡς 0 ̓ Αχιλλεὺς οὕτω ϑατέρᾳ μὲν, ὅ φασιν, ἕλκων εἰς ἑαυτὸν 

τὰ δῶρα, ϑατέρᾳ δὲ ἀπάγων xai μὴ ἐθέλων δεύτερος τοῦ βασιλέως ἐλϑεῖν εἰς προϑυμίαν ἔργου, εἰς 
πόντος "ἀλλ ὄρσευ πόλεμόνδε, ἐπάγει τὸ, νῦν δὲ μνησώμεϑα χάρμης αἶψα μάλα, ἐπαυξήσας 151177 
σπουδὴν διὰ τοῦ νῦν καὶ τοῦ αἶψα καὶ τοῦ μάλα, δι᾽ ὧν τὸ νῦν διασαφεῖται ὡς ἀκαριαῖον xai μὴ πλα- 

40 τικὸν OY. οὐ γὰρ χρή, got, xAorontvav ἐνθάδ᾽ ἐόντας, οὐδὲ hubo i ἔτι γὰρ μέγα ἔργον ἄρεχτον. 

ὅ m ἀνθρώπου λόγος ἐπὶ ἔργον ἀναγκαῖον κατεπείγοντος. ἅπαξ δὲ ἐνταῦϑα εἴρηται τὸ χλοτοπεύειν, 

καὶ δηλοῖ κατὰ τοὺς παλαιοὺς τὸ κλοπεύειν καὶ οἷον παρακλέπτειν τὸν καιρὸν, ἢ τὸ κλυτοπεύειν καὶ 

οἷον καλλιλογεῖν x&i κλυτοῖς ἔπεσιν ἐνδιατρίβειν. καὶ οὕτω καταργεῖν ἐν κενοῖς. Ὅρα δὲ ὅτι τὸ ἄρεκτον 

διὰ μέτρον οὐχ ἐδιπλασίασε τὸ Q, ὡς καὶ τὸ, νῆσος ἀμφιρύτη καὶ ἄλλα πολλά. Ὅτι δὲ τὸ διατρίβειν 

ἐπὶ ἀργίας κεῖται δηλοῖ καὶ τὸ, μή τι διατρίβειν ἐμὸν χόλον, καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ, τὸ διατρί jury τὸν 

τῆς Πηνελόπης γάμον. "Eni δὲ τούτοις οἷα πάνυ ϑαῤῥῶν τὴν μάχην (Vers, 191.) φησίν" ὥς κέ τις 
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avr p d μετὰ πρώτοισιν ἴδηται, ἔγχεϊ χαλκείῳ Τρώων ὀλέκοντα φάλαγγας. ἔστι δὲ καὶ τοῦτο 

1ο προαναφρώνησις Ὁμηρικὴ, τὸ μέλλον μεγαλοφρόνως ji iacu e Τὸ δὲ, μετὰ πρώτοισι 3 "κόμμα 

ἐστὶν ἀγερωχίαςν ἣν ὁ ᾿Δχιλλεὺς καὶ ἐν τῇ « ῥαψῳδίᾳ καὶ ἐν ταῖς λιταῖς ἐδήλωσεν, ὡς περ καὶ τὸ, 

ἔγχεϊ χαλκείῳ, οὐ γὰρ τόξοις, φησὶν, ἀλὲὺ &yyet προμαχήσω. οὕτω δὲ μεγαλόφρον εὐϑὺς ἐπαχϑὲν καὶ 
τὸ, ὡς δέ τις ὑμέων. “μεμνημένος ἀνδρὶ μαχέσϑω, ἤγουν πολεμείτω, ἐμὲ βλέπων ὡς παράδειγμα χαὶ 

μεμνημένος j ἀλκῆς 1) τῶν ἐμῶν ποτε ἀριστευμάτων. ( Vers. 1535. ) Ὅτι ἐνταῦϑα δείκνυσιν ὃ ποιητὴς 

τὸ χρήσιμον TOi δειπνεῖν πρὸ τοῦ πολέμου. φησὶ γὰρ ̓ Οδυσσεὺς πρὸς τὸ, νῦν δὲ μνησώμεϑα χάρμης, 

μηδ᾽ οὕτως, ἀγαϑός nig ἐὼν ϑεοείκελ; “ἰχιλλεῦ, γηστιας ὄτρυνε προτὶ Ἴλιον τοὺς ᾿“χαιοὺς Τρωσὶ. μαᾶ- 

20 χησομένους᾽ ἐπεὶ οὐχ ὀλίγον χρένον ἔσται φύλοπις, εὐτ᾽ ἂν πρῶτον ὁμιλήσωσι φάλαγγες ἀνὸρῶν, ἐν 

δὲ ϑεὸς πνεύσῃ μένος ἀμφοτέροισιν" ἀλλὰ πάσασϑαι, ἤτοι γεύσασϑαι, ἄνωχϑι αὐτοὺς σίτου καὶ τὸ 

οἴνοιο, ἤγουν τὸ ὕλον εἰπεῖν, δειπνῆσαι. τὸ γὰρ, ἤγουν τοῦτο, μένος ἐστὶ χαὶ ax. Eire ἑρμηνεύων1242 

τὸ οὐχ ὀλίγον χρόνον ἔσται φύλοπις ( Vers. 162.) φησίν" οὐ γὰρ ἀνὴρ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον χατα- 
δύντα ἄκμηνος σίτοιο δυνήσεται ἄντα μάχεσϑαι, μονονουχὶ ἌΡ ὅτι πανημέριοι μέλλομεν πολεμεῖν, 

So xc ὡς ὃ βασιλεὺς πολλαχοῦ εἰπε. πανημέριοι χρίνεσϑαι Agi. ἐὰν δὲ Ο"δυσσεὺς προϊὼν ἐρεῖ ἄνυσιν 

πολέμου εἰ ὰρ μα ἐχεῖ περὶ τροπῶν λέγει μετακχλίσεως πολέμου, ὡς δειχϑήσεται. era ( Vers. 164.) 

χαραχτηρίζων, οἷος ἂν εἴη ὃ δίχα δείπνου μαχέμενος, λέγει" εἴ περ γὰρ ϑυμῷ γε μενοινάα πολεμίξειν, 

ἀλλά τε λάϑρῃ γυῖα βαρύνεται, ἡδὲ κιχάνει δίψα τε xci λιμὸς; βλάβεται δὲ γούνατ᾽ ἰόντι. οὗ τὸ 

ἐναντίον ῥητορικῶς μεταχειριζόμενος φησίν" ὃς δέ x ἀνὴρ οἴνοιο χορεσσάμενος καὶ ἐδωδῆς ἀνδράσι 

δυσμενέεσσι πανημέριος 7 πολεμίζει, ϑαρααλέον vv οἱ ἦτορ evi φρεσὶν, οὐδέ τι γυῖα πρὶν κάμνει, sui 

ἀρ πᾶντας égw)*caL πολέμοιο. τὸ δὲ vónue τοῦτο περίφρασίς. ἐστι τοῦ, ὅτι τὸ ΉΡΕΙΝΕ μένος ἐστὶ καὶ 20 

ἀλχὴ, καὶ πλατυσμὸς TOU στενοὺ ÉxtlYOU νοήματος. καὶ ταῦτα μὲν ὃ παρ᾽ Ὁμήρῳ σοφὸς ὁτρατιώτης 

Ὀδυσσείς. Πλάτων δὲ ἐν Νόμοις φησὶ, πιόντα ἄνϑρωπον ἵλέων 2) πρότερον γίνεσϑαι» ἀγαϑῆς τὲ 

ἐλπίδος καὶ δυνάμεως πληροῦσϑαι, παῤῥησίας τε μεστὸν εἶναι καὶ ἐλευϑερίας -. ἄφοβον τ᾽ εἰπεῖν 

χαὶ πρᾶξαι ἄοχνον. διὸ “αχεδαιμόνιοι πίνοντες ὡπλίζοντο. Τοῖς δὲ ῥηθεῖσιν ἐπᾶχει ᾿ὈΟδυσσεὺς 
5o( Vers. 171.) καὶ τὸ, &ÀX ἄγε. λαὸν μὲν σχέδασον, καὶ δεῖπνον ἄνωχϑιε ὅπλεσϑαι. εἶτα λέγει καὶ 

περὶ τῶν βασιλικῶν δώρων, ἃ δηλωθήσεται. δῆλον δ᾽ ὅτι τὸ, λαὸν σκέδασον, καὶ δειπνῆσαι κέλευσον, 
xoi πάσασϑαι ἄνωχϑι, xoi τὸ, μὴ δὴ οὕτως ὄτρυνε ᾿Αχαιοὺς, ὡς καὶ πρὸ τούτων τὸ, καὶ ἄλλους 
ὄρνυϑι λαοὺς, προβεβλῆσϑαι πολέμαρχον: ὡς καὶ πρώην -ἡχαιοῖς, τὸν Apa ἐχφαίνουσιν. 

(V ers. 166.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τε νῆστις ij τε ἐπὶ τοῦ ἐντέρου καὶ ὃ ἐνταῦϑα παρὰ τῷ ποιητῇ ἐχ τοῦ νὴ 

στερητιχοῦ μορίου γίνεται xol τοῦ σίτου, ἵνα ἢ νήσιτις, καὶ ἐν “συγχοπῇ νῆστις" χαὶ ὅτι τῷ λόγῳ 30 
θο τούτῳ ταὐτόν ἐστιν ὃ νῆστις χαὶ ὃ ἄσιτος" "στέρησίς τε γὰρ ἐν ἀμφοῖν, καὶ τὸ σῖτον ἐν ἑκατέροις" 

συστοιχεῖ δὲ αὐτοῖς xci ὃ ἄπαστος κατὰ τὸ, κεῖται ἄσιτος, ἄπαστος" καὶ ὅτι νήστιες καὶ εἰδός εἰσι 
κεστρέων κατὰ τὸν εἰπόντα, εἴδη δὲ χεστρέων, οἱ xol πλῶτες καλοῦνται, σφηνεὺς, καὶ δαχτυλεὺς, xci 

117ϑνῆστις, ἐξ οὗ "παροιμία τὸ, χεστρεὺς νηστεύει, ἐπὶ τῶν. δικαιοπραγούντων, ἐπειδὴ οὐ σαρχοφαγεῖ. 
ὅϑεν οὐδὲ τῶν τι ϑηρίων χατεσϑίει τὸν γόνον τῶν “χεστρέων, ἐπεὶ οὐδ᾽ αὐτὸς οὐδένα τῶν ἰχϑύων. 
μνήμη τοιούτου χεστρέως παρὰ ὐβούλῳ ἐν τῷ, ὡς νῦν τετάρτην ἡμέραν βαπτίξεται νῆστις πονηροῦ 

χεστρέως τρίβων βίον" καὶ παρὰ Διφίλῳ ἐν τῷ, οὗτοι δεδειπνήκασιν, ὁ δὲ τάλας ἐγὼ κεστρεὺς ἂν εἴην 

ἕνεχα νηστίας ἄχρας. ᾿Ιστέον δὲ ὕτι οἱ μὲν ἄλλοι πείϑονται τῷ Ὀδυσσεῖ, pde δὲ ov πείϑεται 
* api n ὡς xci ἐντεῦϑεν συνάγεσϑαι, ὅτι τε πάνυ ἐφίλει τὸν Πάτροκλον καὶ ὅτι λίαν φερέπονος 

»(Vers;.258.) Σημείωσαι δὲ ὅτι καὶ ἐνταῖϑα ἐν τῷ ὁμιλήσωσι φάλαγγες πάνυ κυριολεχτεῖται τὸ 4o 
ὁμιλεῖν: δηλοῖ γὰρ τὸ ὁμοῦ τὰς ἴλας yevraskaus καὶ ὅτι τὸ ϑεὸς ἐμπνεύσῃ μένος, ἀμφοτέροις τοῖς1243. 
μέρεσι δηλαδὴ, ἰσότητα πολέμου δηλοῖ. ix δὲ τούτου τοῦ ἐμπνέειν xci ἔμπνους 0 ἔνϑεος καὶ κάτοχος 

10 Ἀλέγεται. xol ταῦτα τὰ δύο τῶν ἀντιμάχων μένεα συμβάλλεσθαι λέγει ὃ ποιητὴς ἐν τῷ, σὺν δ᾽ ἔβα- 
λον ὁ ἔγχεα καὶ μένε" ἀνδρῶν. CMers. 160.) "Joréov δὲ ὅτι ὁμωνύμου. ὄντος τοῦ πάσασϑαι τὸ piv 'Üuz- 
ρικὸν. 0 περ τὸ ἐμφαγεῖν δηλοῖ, ἐκ τοῦ πῶ τὸ κτῶμαν γίνεται, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ πῶυ; καὶ ὃ πολυπάμ- | 
μων ἤτον πολυχτήμων" τοῦ δὲ χόνιν ἢ τέφραν καταπάσασϑαι χεφαλῆς, ἀλλοίου ὄντος, τὸ ϑέμα 
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πάσσειν ἐστὶν, ἐξ οὗ γνωστοῦ καὶ αὐτοῦ ὄντος τῷ ποιητῇ καὶ κρέας ἁλίπαστον. μεταφοριχῶς δὲ καὶ 

παστὸς ὃ νυμφικὸς, ὃ ἔχων πέπλους οἷς ἐμπάσσονται τρόπον τινὰ τὰ ἐπιπολῆς δαίδαλα ποικίλματα, 

κατὰ TO, πολέας δ᾽ ἐνέπασσεν ἀέϑλους. εἰ δὲ ix τοῦ τοιούτου πάσσειν καὶ ὃ πάσσος, vor) αὕτη 

λέξις; γίνεταε, τίς ἂν εἰδείη; ἔστι δέ, φασι, πάσσος οἶνος ἐξ ἀσταφίδων παρὰ ᾿ Ρωμαίοις, οὗ πίνειν 

γυναῖκας ἀπείρητο. χρῆσις δὲ πάσσου παρὰ Πολυβίῳ. Ἔτι ἰστέον καὶ ὅτι πάσασϑαι οὐ τὸ εἰς κόρον 
pue, ὡς ἐν τοῖς TOU ᾿4ϑηναίου κεῖται, ἀλλὰ τὸ μόνον φησὶν ἀπογεύσασϑαι. οὕτω γὰρ σπλάγχν᾽ 
ἐπάσαντο, ἀπογευσάμενοι μόνον ὡς ἂν ὀλίγον , εἶτα εὐωχηϑέντες δαψιλῶς. δῆλον δὲ τὸ ῥηϑὲν xai ἐχ 

Πριάμου ; εἰπόντος παρὰ τῷ rcm , ὡς νῦν καὶ σίτου πασάμην. οἰχεῖον γὰρ τῷ ἀτυχεῖ ἀπογεύσα- 

σϑαι μόνον. etg χόρον γὰρ ἐλϑεῖν *ovx εἴα τὸ πάϑος. οἱ δὲ γεώτεροι ; qnoi; xai ἐπὶ TOU ἀποπληρω- 20 

ipto τιϑέασι τὸ ἐπάσαντο. ( Vers, 162.) Τὸ δὲ, ἐς ἠέλιον καταδύντα, ἐθμηνεία τοῦ πρόπαν "peo 

ἐστίν. (Vers. 163. ) Ἴβκχμηνος. δὲ ὃ ἄγευστος, καὶ γῆστις λέγεται. διὸ xai προϊὼν ἐρεῖ, γήστιας ἀχμή- 

νους. λέγεται δὲ οὕτως ἢ παρὰ τὴν ἀκμὴν, ὃ ἐστιν ἀσιτίαν, Αἰολικῶς, ἢ ὡς μὴ καμὼν ἐν παρασκευῇ 

ἀρίστου, ἢ οἱονεὶ ἀΐκμηνος ἤτοι ξηρὸς, χωρὶς ἰχμάδος. ( Vers. 166.) ' Ev δὲ τῷ χωρίῳ τούτῳ καὶ 
ἔπος ὅλον ἀπαραποίητον οἰχεῖον ἔϑετο ὃ ποιητὴς, τὸ, μηδ᾽ οὕτως ἀγαϑός περ ἐὼν, καὶ ἑξῆς. οὕτω 
γὰρ καὶ ἐν τῇ α ́ ῥαψφδίᾳ χεῖται. Καὶ σημείωσαι ὅτι ἀγαϑὸν καὶ ἐνταῦϑα τὸν ἀνδρεῖον }) καὶ φρόνι- 
μον λέγει. σχοπητέον δὲ καὶ νῦν τὸ βλάβεται ; ἀφ᾽ οὗ ἡ βλάβη, καὶ ἀνακτέον αὑτὸ εἰς διφόρησιν. ἔστι 

γὰρ καὶ βλάβω καὶ βλάπτω. πρὸ ὀλίγου γὰρ ἡ ἄτη βλάπτουσ᾽ ἀνθρώπους ἐλέγετο. ἴσως δὲ καὶ ὃ στρε- 

βλὸς καὶ ἡ καλύβη, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐγράφη, ἀπὸ τοιαύτης ὕλης παράγεται, ὡς περ καὶ ἡ ἀποχρυβή. 
( Vers, 167.) Τὸ δὲ, οἴνου κορέσασϑαι καὶ ἐδωδῆς, ἔχοι ἄν τι ὑπερβολῆς ἢ ἁπλότητος λόγου. πῶς 
γὰρ ὃ ἐν τῷ δειπνεῖν κορεσάμενος χαὶ οἴνου καὶ ἐδωδῆς, καὶ οὕτω γενόμενος ἔμφορτος, ἐλαφρὸς ἂν εἴη 
μάχεσθαι, χαὶ μᾶλλον; εἰ καὶ στερεοῖς ὕπλοις κατήχϑισται; καὶ ἄλλως δὲ, ὁ σπεύδων εἰς μάχην πῶς 
ἂν ὡς ἀλδειάζων χορέσηται; πάσεται οὖν ὃ τοιοῦτος καὶ οἴνου χαὶ σίτου; ὡς xci προεδηλώϑη, ov 3o 

μὴν κορέσεται. δοχεῖ δὲ καὶ πάνυ δεινῶς ἐνταῦϑα ῥητορεῦσαι ὃ ποιητὴς, ὡς ὃ μὲν κορεσάμενος ἀβα- 

ρὴς ἐν μάχῃ ἐστὶν, ὁ δὲ γῆστις γυῖα βαρύνεται. ( Vers. 169. ) Joréov δὲ ὅτι τὸ, ὃς δὲ κορεσάμενος 

πολεμίζει, ϑαρσαλέον οἱ ἤτορ, καινῶς ἐσχημάτισται. τὸ γὰρ κοινὸν καὶ σύνηθες, ὃς δὲ μετὰ τροφὴν 

πολεμίξει j ϑαρσαλέον ἢ ἤτορ ἔχει. ὡς δὲ ψεκτὸν τὸ πρὸ μάχης ἄχρι κόρου δεῖπνον, δηλοῖ καὶ "ἔφιππος, 
ὃς εἰπὼν ὡς μεϑύοντες ἀεὶ τὰς μάχας πάσας ᾿Δ4ργεῖοι μάχονται, ἐπάγει" τοιγαροῦν φεύγουσ᾽ ἀεί. 
(Vers. 171.) Τὸ δὲ, λαὸν σκέδασον, ix τῆς ἀγορᾶς δηλαδὴ, ὥστε λυϑῆναι αὐτὴν αἰψηρὴν καὶ ϑοαῖς 
ἐπὶ νηυσὶ δειπνῆσαι. (Vers. 172.) Τὸ δὲ ὅπλεσϑαι πρωτότυπόν ἐστι τοῦ ὁπλίζεσϑαι., ὡς καὶ τὸ ἐτεί- 
χέον τὸν ἰσϑμὸν παρὰ “Ἡροδότῳ πρωτοτυπία τοῦ τειχίξειν ἐστίν. Ὅτι καὶ περὶ τῶν δώρων παραινῶν 
᾿Οδυσσεὺς φησί" τὰ δὲ δῶρα ὁ βασιλεὺς οἰσέτω ἐς μέσσην ἀγορὴν, ἵνα πάντες ᾿Πχαιοὶ ὀφϑαλμοῖσιν 
ἴδωσι. τοῦτο δὲ λέγει, ovy ἵνα μὴ ̓ἀχιλλεὺς | ὕστερον εἴπῃ μὴ λαβεῖν , ἀλλ ἵνα μὴ πάνυ πολλὴν χάριν 

εἰδεῖεν οἱ Ἕλληνες τῷ “χιλλεῖ, ὡς xoi ἐπὶ δώροις ἰδοὺ μαχομένῳ, χαὶ ἵνα ὄφλωσι τῷ βασιλεῖ εὐγνω- 

μοσύνην, ὡς μὴ φιλοχτεάνῳ, ἀλλὰ δι᾽ αὐτοὺς τοιαῦτα καὶ "τοσαῦτα δωρησαμένῳ. ἄλλως μέντοι 4o 

δεόντως τὴν αἰτίαν ταύτην ἐπισκιάζων ὁ ῥήτωρ φησίν" ἵνα φρεσὶ σῇσιν ἰανϑὴς ,0 ᾿Αχιλλεῦ, ὡς ἡδὺ 

ὃν τὸ éni πολλῶν τιμώμενον. φαίνεσϑαι. ( Vers. 1 39. ) Anciréi δὲ xoi ὁμόσαι τὸν βασιλέα περὶ τῆς 
Βρισηίδος, iva τῷ "Ἀχιλλεῖ ὃ ϑυμὸς ἵλαος ἔσται. εἶτα λέγει καὶ δαιτὶ ϑεραπεῦσαι αὐτὸν, ἵνα μηδέν τε 
δίκης ἐνδέοι, ἀλλὰ τὰ μὲν δῶρα δοϑῶσιν ὡς εἰς ἄποινα ἢ καὶ ἐπὶ ἀμύνῃ, ὁ δ᾽ ὅρκος γένηται διὰ τὴν 

ἐρωμένην, ἡ δὲ ἑστίασις διὰ. τὴν ὕβριν. φησὶ yao" ὀμνυέτω δέ τοι, ἤγουν σοὶ τῷ ̓ ἠχιλλεῖ, 0 ἡ βασιλεὺς 
ὅρχον ἐν ᾿Αργείοισιν ἀναστὰς, μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι, 7 ϑέμις ἐστὶν ἄναξ, ἤτ 
ἀνδρῶν ἥτε γυναικῶν. καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ ϑυμὸς ἐνὶ φρεσὶν ἵλαος ἔστω. αὐτὰρ ἔπειτα σε δαιτὶ ἐνὶ κλι- 

σίῃσ᾽ ἀρεσάσϑω πιείρῃ, ἵγα μή τι δίκης ἐπιδευὲς ἔχγησϑα. Εἶτα em 181.) καὶ πρὸς τὸν ᾿Ατρείδην 
ἀποτεινόμενος φησίν" ᾿“τρείδη, σὺ δ᾽ ἔπειτα δικαιότερος xci ἐπ᾽ ἄλλῳ ἔσσεαι" ov μὲν γάρ τι νέεμεσ- 

σητὸν; βασιλῆα ἄνδρ᾽ ἀπαρέσασϑαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ. καὶ ἐπὶ τούτοις ὃ ̓ ἡγαμέμνων, πε- 

παιδευμένος γὰρ ὃ ἀνὴρ. χαίρει, καὶ ἐπαινεῖ τὸν ῥήτορα ( Vers. 185. ) εὐτών" χαίρω σεῦ, 4fatp- 

τιάδη, τὸν μῦϑον ἀκούσας" iv μοίρῃ γὰρ πάντα διίκεο καὶ κατέλεξας, καὶ utr ̓ ὀλίγα κάπρον ταμὼν 



120 PACÉOIZIAÁ T. Vs. 174 — 193. 

50 ὄμνυσιν ὡς εἰρήσεται. ( Vers. 179.) Ὅρα μὲν “ὅτι πρὸ μιχροῦ μὲν παρεσημειώϑη ἐνεργητιχῶς ῥηθὲν 

τὸ, ἂψ ἐϑέλω ἀρέσαι" ἐνταῦϑα δὲ παϑητικῶς ἀπαρέσασϑαι χαὶ ἀπαρεσάσϑω. δηλοῦται δὲ καὶ νῦν 
διὰ τούτων τὸ εἰς φιλίαν συναρμοσϑῆναι- οὕτω δὲ πρὸ ὀλίγου καὶ πειρήσω εἰπὲν ἐνεργητικῶς , xai 
πειρήσομαι na Pris. Ὅρα δὲ χαὶ τὸ, ἄνδρ᾽ ἀπαρέσασϑαι, αὐτὸ μὲν γὰρ ἐλλιπῶς ἔχειν δοκεῖ, τὸ δὲ, 

ἀπαρέσασϑαι δαιτὶ, ἢ δώροις, 1] τοιούτοις τισὶν, ἐντελὲς εἶναι καὶ ἀνελλιπές. ᾿Ιστέον δὲ χαὶ ὡς ἐκ 

τοῦ Ὁμηρικοῦ ἀρέσασϑαι καὶ πέμματα τινα ἱερὰ λέγεσϑαί φησιν Αἴλιος Διονύσιος ἀρεστῆρας, Óv ὧν 

ἔστι δηλαδὴ πρὸς τὸ ϑεῖον ἀρέσασϑαι, Quem: 174. ) Ὅρα δὲ καὶ ἐν τούτοις τὸ, ὀφϑαλμοῖς ἴδωσι, 
τὰ δῶρα δηλαδή" νῷ γὰρ καὶ φαντασίᾳ καὶ πρὸ τῆς σήμερον ἔβλεπον τὰ τοιαῦτα οἱ ᾽Αχαιοὶ, ὡς μα-1244 

ϑόντες ὑπεσχημένα τῷ Api πρὸς TOU βασιλέως αὐτά, (Vers. 1 76. ) To δὲ, μή ποτε τῆς εὐνῆς καὶ 

ἑξῆς ὃ 0 ὅλος στίχος, καὶ ἐν ταῖς λιταῖς κεῖται" ὃ δὲ μετ᾽ αὐτὸν οὐχὶ ὅλος, ἀλλ᾽ ἐκ μέρους. ἐχεῖ μὲν γὰρ 10 

οὕτω" ἡ ϑέμις ἀνθρώπων πέλει ἀνδρῶν 108 γυναικῶν" ἐνταῦϑα δὲ, ἡ ϑέμις ἐστὶν ἄναξ ἤτ᾽ ἀνδρῶν ἥτε 
γυναικῶν, ἀντὶ τοῦ, ji ἀνδρῶν προχκαταρξάντων ἔρωτος , ἢ ὁμοίως γυναικῶν. χαὶ ἄλλως δὲ, ϑέμις 

θο ἡ ἢ τῶν ἀνδρῶν τε xal 2] τῶν γυναικῶν. ἐν τούτοις δὲ καὶ τὸ ἡ ϑέμις ἐστὶν, ἀντὶ τοῦ καϑὰ κϑεμιτὸν, 
ἢ ἀντὶ τοῦ ἥτις δίκη ἐστίν. " Ioréov δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ ὅτι οὐ διασαφεῖ ὃ ὃ ῥήτωρ ποίαν λέγει ταύτην εὐνὴν, 
ἢ διὰ τὸ πασίδηλον, ἢ καὶ διότι ὀκνεῖ προφέρειν λόγῳ τὴν αἰτίαν τοσούτων φόνων Βρισηίδα. 
(Vers. 177.) “ἀμφίβολον δέ ἐστιν, εἴτε προταχτικὸν ἄρϑρον τὸ τῆς, ἐν TQ, τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι, 
εἴτε ὑποταχτιχὸν ἀντὶ τοῦ ταύτης. Δαῖτα δὲ λέγει πίξιραν τὴν διὰ τοῦτο xoi ϑάλειαν. ᾿Ιστέον δὲ 

ὅτι τοῦ πιείρη προὔπάρχει ἀρσενικὸν πίηρ πίερος. οὗ ϑηλυκὸν ἀναγχαίως πίειρα. ἄχρηστον δὲ τῇ 

συνηϑείᾳ ὃ πίηρ, ὥς πὲρ x«l ὃ πῖος, ἐξ οὗ πιότατος. χρηστότερον δὲ τούτων ὃ πίων τοῦ πίονος. 

{179Τὴν δὲ ὡς ἐῤῥέϑη δαῖτα ϑά"λειαν Σέλευκος δίαιταν εἶναι βούλεται, στοιχείου μεταϑέσει. τὸ δὲ 20 
ἀπὸ τοῦ δαίσασϑαι εἶναι αὐτὴν βιαιότερον λέγει. (Vers. 181.) Τὸ δὲ, δικαιότερος καὶ im^ ἄλλῳ 
ἔσσεαι, ἢ ἀντὶ τοῦ δίκαιος ἁπλῶς ἔσῃ ov μόνον ἐπὶ τῷ μεγάλῳ Ais, ἀλλὰ καὶ εἴ τινα ἄλλον β8λα- 

βέντα χρὴ βασιλικῶς ἀπαρέσασϑαι" 1) καὶ ἄλλως, σὺ δὲ οὕτω παϑὼν ini τῷ ᾿Αχιλλεῖ μεταμαϑήσῃ τὸ 
ἀδικεῖν καὶ ἔσῃ τοῖς ἄλλοις δίκαιος, πείρᾳ γνοὺς καλὸν εἶναν τὸ δικαιοπραγεῖν. ( Vers. 182.) ' Ey δὲ 

τῷ βασιλῆα ἢ λείπει πρόϑεσις, ἵνα ἦ, οὐ μὲν γάρ τι νεμεσσητὸν εἰς βασιλῆα, καὶ ἑξῆς" ἢ καὶ ἄλλως 
λέγει, ὡς οὐ νεμεσσητὸν τὸν βασιλέα φιλιοῦσϑαι, Ort τις χαλεπήνῃ. εἶχε δὲ Ὅμηρος φράσαι, εἴ περ 
ἤϑελε, καὶ οὐ yaQ τι νεμεσσητὸν βασιλῆι. (Vers. 185.) "Ey δὲ τῷ, χαίρω τὸν μῦϑον ἀκούσας; 

ἢ xaT ἐξοχὴν εἶπε μετὰ ἄρϑρου τὸν μῦϑον, ὡς πρωτεύοντα ἐν ἑτέροις λόγοις, ἢ περιττῶς κεῖται τὸ 
ἄρϑρον. τοιοῦτον δὲ xoi τὸ, ποῖον τὸν μῦϑον ἔειπες.; Ὅρα δὲ καὶ (Vers. 182.) ὕπως γνωμικῶς 
διδάσκει Ὀδυσσεὺς τὸν βασιλέα, αὐτὸν φιλιοῦσϑαν τινὶ, ὃν αὐτὸς προχατάρξας ἐλύπησε, καὶ ὅπως So 

ιοπαρῳδήσας τὸ, ἄνδρ᾽ ἀπαμύνασϑαι ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ, εἶπε *r0, ἄνδρ᾽ ἀπαρέσασϑαι καὶ 
ἑξῆρ, καὶ ὡς τὸ χαίρω σου τὸν μῦϑον ἀκούσας, πάντα γὰρ ἐν μοίρῃ διίκεο καὶ κατέλεξας, ἔπαινός 
ἐστιν ἀγαϑῆς παραινέσεως, ἥτις εὖ τὰς ἐννοίας ἐμέρισε" τοῦτο γὰρ ἡ μοῖρα δηλοῖ. ἔνϑα xol τὸ μὲν 
διίχεο ταὐτόν ἐστι τῷ διῆλθες, τὸ δὲ κατέλεξας ἀντὶ τοῦ ἐμέτρησας" οὐ γὰρ δοχεῖ τισὶν οὐδὲ νῦν τὸ 
λέγειν ἐπὶ τοῦ εἰπεῖν κεῖσϑαι παρὰ τῷ ποιητῇ. ( Vers. 187.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι εἰ καὶ ὀψὲ, ὅμως ἐπείσϑη 
δωρητὸς γενέσθαι καὶ ὁ ̓ Αχιλλεὺὸς ὑπακούσας τῷ διδάξαντι. ( Vers. 188.) Ὅτι ἐν τῷ, ταῦτα δ᾽ ἐγὼν 
ἐθέλω ὁ ὁμόσαι, χέλεται δέ με ϑυμὸς, οὐδ᾽ ἐπιορκήσω πρὸς δαίμονος, τὸ πρὸς δαίμονος οἱ μὲν φασὶν 

ὅμοιον είναι τῷ, μὰ τὸν ϑεὸν, οἱ δὲ ἀντὶ τοῦ ἔμπροσϑεν ϑεοῦ, ὁμοίως τῷ, πρός τὲ ϑεῶν μακάρων, 
πρός τε ϑνητῶν ἀνϑρώπων. ἔσται δ᾽ ἐνταῦϑα κάλλιον ὑπερβατικῶς ἀναγνῶναι, ἐϑέλω ὀμόσαι πρὸς 

δαίμονος. ( Vers. 189. ) ̓ Ιστέον δὲ € ὅτι xai ὧδε κεῖται τὸ, ἐπειγόμενος meg proc, κατὰ γενικὴν σύν- áo 
ταξιν. λαβὼν γὰρ ὃ βασιλεὺς ἐξ ὧν πρὸ ὀλίγου ἔφη ᾿Οδυσσεὺς ( Vers. 190. sqq. ) φησίν" αὐτὰρ ̓ χιλ- 

λεὺς μεμνέτω αὖϑι τέωσγε ἐπειγόμενός neg —onos. μενεῖ δὲ διὰ τὰ δῶρα. ἐπάγει οὐν" μίμνετε 
δ᾽ ἄλλοι πάντες ἀολλέες, ἐπὶ τιμῇ δηλαδὴ τοῦ "ipid ing , ὄφρα χε δῶρα &x κλισίης ἔλθῃσι, καὶ ὅρκια 

20 πιστὰ τάμωμεν, ὃ ἐστι δι᾿ ἐντομῆς ϑυ" μάτων ποιήσωμεν, ὡς δηλοῖ ἐπαχϑὲν τὸ, κάπρον ταμέειν Διί 
T ᾿Ηελίῳ τε. ( Vers. 193.) Ὅτι ἐν δυσὶ τόποις χούρητας οἴσοντας «Ἀχιλλεῖ τὰ δῶρα, ἐνταῦϑα λέγει 

τοὺς νέους, ὃ περ ᾿Ηρῳδιαγὸς ἀναγινώσκει τῷ τόνῳ ὡς πένητας, κλίνων ὡς ἰαμβικὸν ἀπὸ τοῦ κόρος 
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ὁ νέος, κόρης κόρητος. τὸ μέντοι ἔϑνος κουρῆτας ὡς ἀδμῆτας. εἰσὶ δὲ ος λέγει ὧδε χούρητας, oi 
ΝΜεστορίδαι καὶ ὁ Μέγης καί τινες ἄλλοι τοιοῦτοι. " Evéa ὅρα ὡς διὰ τὸ ᾿Αχιλλέως ἀξίωμα εὐγενεῖς ἄν- 
δρες καὶ ἀριστεῖς οἱ καὶ ϑεράποντες πρὸ τούτων yere ὑπουργοῦσι τῇ τῶν δώρων κομιδῇ; ἐν οἷς 

xai αὐτὸς ὃ καὶ λογιώτατος χαὶ πρακτικώτατος Ὀδυσσεὺς, ᾧ καὶ περὶ δώρων xoi λοιπῶν κατὰ ϑάῤῥος 
φιλικὸν λαλῶν ὁ βασιλεὺς φησί: σοὶ δ᾽ αὐτῷ τόδ᾽ ἐγὼν ἐπιτέλλομαι ἠδὲ κελεύω, κρινάμενος κούρητας 

ἀριστῆας Παναχαιῶν, δῶρα ἐμῆς παρὰ νηὸς ἐνεγκέμεν | ὅσσ᾽ ᾿ἀχιλῆι χϑιξὸν ὑπέστημεν δώσειν, ἀγέμεν 
δὲ γυναῖχας" Ταλϑύῤιος δὲ μοι ὦκα xara στρατὸν εὐρὺν ᾿“Ιχαιῶν κάπρον ἑτοιμασάτω ταμέειν, ὡς 
εἴρηται. Καὶ ὅρα ( Vers. 199.) τὸ χρινάμενος ἤτοι ἐπιλεξάμενος" χριτοὶ γὰρ καὶ λογάδες οἱ νῦν κού- 

ρητες᾽ ἀριστῆες γὰρ Παναχαιῶν. ( Vers. o» ) To δὲ, χϑιζὸς v ὑπέσχετο. τὸ πρὸς ̓ Οδυσσέα πρὸ ὀλίγων 

io ῥηθὲν ἐνταῦϑα χϑιζὸν ὑπέστημεν λέγει, ἐπιῤῥηματικῶς τε εἰπὼν τὸ γϑιλζὸν εἰ xoi εἶχεν εἰπεῖν χϑι- 3o 
foi, καὶ πληϑυντιχῶς τὸ ὑπέστημεν, χοινὴ γὰρ ἡ ὑπόσχεσις, ᾿“Ιγαμέμνονος μὲν εἰπόντος & δώσει, 

Ὀδυσσέως δὲ ἀπαγγείλαντος τῷ ᾿Αἰχιλλεῖ ἐν ταῖς λιταῖς. (Vers. 196.) Τὸ δὲ ἀγέμεν οἰχεῖον ἐπὶ 
γυναικῶν, χαϑὰ τὸ ἐνεγκέμεν ἐπὶ δώρων. ( Vers. 197.) Τὸ δὲ, χατὰ στρατὸν, ϑεραπεία ἐστὶν ᾿ἄχιλ- 
λέως, εἰ ἐπὶ τοσούτων τιμᾶται. ( Vers. 194.)  Ioréov δὲ ὅτι τὸ, δῶρα ἐμῆς παρὰ νηὸς ἐνεγκέμεν, ἤγουν 
ἔνεγκε, γράφεται καὶ, δῶρα δ᾽ ἐμῆς παρὰ νηὸς, εἰς ϑεραπείαν χασμῳδίας. καὶ κεῖται 0 δὲ σύνδεσμος 
ἀπόλυτος ἀντὶ τοῦ δὴ. ἡ δὲ ποικιλία τῶν ἀπαρεμφάτων οὐ μόνον ἐν τῷ ἐνεγκεῖν καὶ ἐνεγκὲν καὶ 
ἐγεγχέμεν καὶ ἐνεγχέμεναι καὶ τοῖς ὁμοίοις, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ ἀγαπᾶν καὶ ἀγαπὴν καὶ τοῖς τοιούτοις, ὧν 
καὶ τὸ ζῆν καὶ πεινῆν. μέρος δὲ ποικιλίας τοιαύτης καὶ τὰ εἰς VaL, ἐν οἷς καὶ τὸ χρῆναι καὶ ἀποχρῆναι, 
ὃ xai ἀποχρῆν εὕρηται ἐν τοῖς τοῦ AO vaiov, οἷον, τῷ γὰρ μὴ ἀποχρῆν ἀποϑανεῖν αὐτοῖς ἁλοῦσι. 

20 χαὶ ἴσως αὐτὸ ἀποχοπὴν ἔπαϑεν ἐκ τοῦ ἀποχρῆναι, ὡς καὶ τὸ χρῆν παρὰ Εὐριπίδῃ ἐκ τοῦ χρῆναι; 
124δοϊον, πότερω τὸ χρῆν oq ἐπήγαγ᾽ ἀνθρωποκτονεῖν ; εἰ δὲ καὶ ἐκ τοῦ χρῇ, ὅ ἐστι μαντεύεται, οὗ χρῆ- 

σις ἐν τῷ, χρῆ μοι τοιαῦϑ'᾽ ὁ Φοῖβος, ἔστιν ἀπαρέμφατον χρῆν, ὁ εἱρὼν αὐτὸ εἰδείη ἄν. (Vers. 193.) 
ὅτι δὲ οὐ μόνον οἱ ῥηθέντες κούρητες, ἀλλὰ καὶ πάνϑτες οἱ ἥρωες ἐπετήδευον τὴν αὐτοδιακονίαν ἐκδη- áo 
λότατόν éoriv* ἐκαλλωπίζοντο γάρ, φασι, τῇ καὶ ἐν τοῖς τοιούτοις εὐστροφίᾳ. Πάτροχλος οὖν xoci 
᾿Αἀἰχιλλεὺς χαὶ «Αὐτομέδων τοῖς πρέσβεσιν ἐν ταῖς λιταῖς πάντα εὐτρέπισαν, καὶ Μίενελάου τελοῦντος 
γάμους ὃ νυμφίος οἰγοχοῶν ἢν. καὶ Ὀδυσσεὺς δέ που δαιτρεῦσαι καὶ ὀπτῆσαι καὶ τὰ ἑξῆς δεξιώτα- 
τος εἶναι φησίν. ( Vers. 200.) Ὅτι τοῦ βασιλέως εἰπόντος & προσεχῶς εἶπε, τοῦ δὲ Ὀδυσσέως ἀναϑέν- 
τος ἤδη τῷ ᾿Αχιλλεῖ ὡς πολεμικῷ τὰ τῆς μάχης, καὶ εἰπόντος, ἀλλ᾽ ἄγε, λαὸν μὲν σχέδασον καὶ δεῖ- 
πνον ἄνωχϑι ὕὅπλεσϑαι, ὁ ̓ Αχιλλεὶς ἄλλον μὲν εἶναι φησὶ καιρὸν τῶν τε ἄλλων xai τοῦ ἐς βρωτὺν 

$o ὀτρύνειν ἤγουν εἰς δεῖπνον, νῦν δὲ, φησὶν, ἀνώδγοιμι πολεμίζειν υἷας ᾿Αχαιῶν νήστιας, ἀκμήνους, 5o 
ἅμα δ᾽ ἠελίῳ χαταδύντι τεύξεσϑαι μέγα δόρπον, ἐπὴν τισαίμεϑα λώβην, ἣν δηλαδὴ ὀφείλουσιν ἡμῖν 
οἱ Τρῶες" πρὶν δ᾽ οὕπως ἂν ἔμοιγε φίλον κατὰ λαιμὸν i, O0 ἐστι πορευϑείη, πεμφϑείη, οὐ πόσις 
οὐδὲ βρῶσις, ἑταίρου τεϑνειῶτος, ὃς μοι ἐνὶ κλισίῃ δεδαϊγμένος ὀξέϊ χαλκῷ χεῖται, ἀνὰ πρόϑυραν 

τετραμμένος, ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι μύρονται. τὸ; ἤγουν, διό μοι οὔτι μετὰ φρεσὶ Linie μέμηλεν, ἤτοι 
δῶρα χαὶ γυναῖχες καὶ ὅρκος xat δεῖπνον, ἀλλὰ φόνος τὲ χαὶ αἷμα καὶ ἀργαλέος στόδνος ἀνδρῶν. ὡς 60 

ἀληϑεύει ἐνταῦϑα ἐπ᾽ αὐτῷ τὸ, αἰεὶ γάρ τοι ἔρις, τε φίλη καὶ ἑξῆς, ὃ φϑάσας ὃ βασιλεὺς ἔσκωψε 

κατ᾽ αὐτοῦ. καὶ οὕτω μὲν ὃ ̓ ᾿Αχιλλεὺς συμπαρατείνων ἑαυτῷ εἰς καρτερίαν χαὶ τοὺς ᾿ἡχαιοὺς ὡς πο- 
λέμαρχος. ἀντερεῖ δὲ Ὀδυσσεὺς κατωτέρω ἄριστα. *' Ἰστέον δὲ ὅτι χρήσιμα τοῖς γραίρουσι xai ἃ 1901180 

τούτων χεῖνται τῷ AA, εἰπόντι" ᾿Ατρείδη, ἄλλο τέ περ καὶ μᾶλλον ὀιρέλλετε ταῦτα πένεσϑαι, 
áo ὑππότε τις μεταπαυσωλὴ πολέμοιο γένηται, καὶ μένος οὐ τόσον ἦσιν, 0 ἐστιν ὑπάρχει, ἐνὶ στήϑεσσιν 

ἐμοῖσι. νῦν δ᾽ οἱ μὲν χέαται δεδαϊγμένου, οὕς ἐδάμασεν᾽ "Exon, ὅτε oi Ζεὺς κῦδος ἔδωχεν, εὐτυχοῦντι 
δηλαδή" ὑμεῖς δ᾽ ἐς βροωτὺν ὀτρύνετον, xai ἑξῆς τὰ προγραφέντα. Εν τούτοις δὲ πᾶσιν ἀποδέχεται 

μὲν ὃ ἥρως τὰ τοῦ βασιλέως χαὶ τοῦ Ὀδυσσέως, παρακαίρια δὲ αὐτὰ εἶναι κρίνει. ἔστι δ᾽ ἐν τούτοις 

μεταπαυσωλὴ μὲν συνϑέτως 7 παῦσις, ἣν ἀλλαχοῦ ἔφη ἀνάπνευσιν Ὅμηρος, μένος δὲ ϑυμὸς ἀχμά- 

Gov ἄρτι μάλιστα ἐν τῷ ἥρωι. (Vers. 205.) 'H. δὲ βρωτὺς ᾿Ιώνων dori σχηματισμὸς, ὡς καὶ ἡ ἐδη- 
τὺς καὶ ἡ ὀτρυντὺς, ἤτοι Ó ἐρεϑισμὸς ὃ ἐκ τοῦ παροτρύνειν, καὶ ἡ κτιστὺς, ἤτοι ἡ TOU κτιζομένου 
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ποίησις, χτιστὺν γοῖν Μιλήτου φησὶν “Ἡρόδοτος. ἡ μέντοι βρῶσις κοινόν ἐστιν. ᾿Αστείως δὲ ὁ ̓ άχιλ- 

λεὺς τὸ πρὸ τῆς μάχης. δεῖπνον εἰς βρωτὺν καὶ βρῶσιν P ibis: xai ἴσως χκαϑαπτεται TOU Ὀδυσσέως, 

10 ἐφ᾽ οἷς πὲρ πρὸ τῆς μάχης χορέσασϑαι συνεβούλευσεν οἴνου καὶ ἐδωδῆς. ( Vers. 2e ) Τὸ δὲ ὁ ὀτρύνε- 

τον ἔχει τι βάρος. τῷ ἥρωι, ἀχϑομένῳ εἰ μόνοι οὗτοι δύο, ὃ βασιλεὺς χαὶ Ὀδυσσεὺς, ἐπέχουσι τῆς μάχης 

αὐτόν. Ὅρα δὲ ὅτι πρὸ μιχροῦ μὲν ἰδίᾳ εἰπεν ᾿Οδυσσεὺς τὸ γήστιας καὶ ἰδίᾳ τὸ coru; vovg" ἐνταῦϑα 

δὲ ᾿Αχιλλεὺς ὁμοῦ τὰ δύο ἀσυνδέτως παρέϑετο. προϊὼν δὲ ἐρεῖ ἄκμηνος xai ἄπαυστος, ὡς εἶναι 

ταὐτὸν κατὰ πολυωνυμίαν τὸ νῆστις, ἄκμηνος, ἄπαυστος, ὃν xci ἀπόπαστον λέγει ὁ ᾿ὑππιανός. 
(Vers. 208.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ὁμώνυμον Ovoua xci τὸ νῆστις, λέγεται yag νῆστις καί τι μεταξύ, φασι, 

χοιλίας καὶ στομάχου ἔντερον. xci «Σιχελικὴ δέ τις, φασὶ, ϑεὸς Νῆστις ἐλέγετο. Σημείωσαι δὲ καὶ 
ὅπως ἔδειξε φανερῶς, τί ἐστι δόρπον, εἰπών' ἅμα δ᾽ ἠελίῳ καταδύντι τεύξεσϑαι δόρπον. οὐδετέρως 10 
δὲ εἶπε. φησὶ γάρ᾽ μέγα δόρπον. τοῦτο δὲ ὡς πρὸς τὸ δεῖπνον διαστέλλει. αὐτὸ γὰρ οὗ μέγα διὰ τὴν 
σπουδὴν τὴν εἰς τὸν πόλεμον" τὸ μέντοι δόρπον μέγα γίνεται διὰ τὴν ἄδειαν. καὶ ἔστι καὶ αὐτὸ σχω- 
πτιχὸν τοῦ, χορεσσάμενος πολε sen , ὡς μὴ δέον ὃν κατὰ τὸν λόγον τοῦ Οδυσσέως ἐν δείπνῳ μικρῷ τῷ 

πρὸ μάχης κορέσασϑαι, ἀλλ ὕστερον ἐν ἀδείᾳ δόρπου. ἔχει δὲ ὃ λόγος καὶ σεμνότητα ἡρωιχὴν, οἷα 

σήμερον πρὸς ἑσπέραν ἀδειάσαντος τοῦ ᾿Αχαιικοῦ στρατοῦ εἰς τὸ τεύξεσϑαι μέγα δόρπον. ( Vers. 209.)1246 
20 Φίλος "δὲ λαιμὸς, ὡς καὶ φίλαι χεῖρες, καὶ ἕτερα προσεσημειωμένα. (Vers. 210.) ' Ev δὲ τῷ, οὐ πό- 

σις οὐδὲ βρῶσις, προέϑετο, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις, τὴν πόσιν τῆς βρώσεως, οὕτω ποιῶν ὡς ἐπὶ πολύ. ἐρεῖ 
γὰρ καὶ κατωτέρω, πόσιος χαὶ ἐδητύος" μετ᾽ ὀλίγα μέντοι, σίτοιο καὶ ποτοῖο. (Vers. 212.) Τὸ δὲ, 
κεῖται ἀνὰ πρόϑυρον τετραμμένος, ἤγουν εἰς τὸ πρόϑυρον ὁρῶν, ἔϑος διδάσκει παλαιὸν, οἷα ἔϑους 
ὄντος, οὕτω προτίϑεσθϑαι τοὺς νεχροὺς, ὡς ἐπὶ ἐξόδῳ τοῦ βίου γεγονότας. ( Vers. 213.) ᾿Ιστέον δὲ 20 
καὶ ὅτι ὃ πρὸ ἔργου παντὸς σπεύδων εἰς κίνδυνον ἐρεῖ ἄν" οὔ μοι μετὰ φρεσὶ ταῦτα μέμηλεν, ἀλλὰ 
φόνος τὲ καὶ αἷμα καὶ ἀργαλέος στόνος ἀνδρῶν. ἔνϑα καιρία παρίσωσις τὸ φόνος καὶ στόνος. 
( Vers. 209.) "Ioréov δὲ ὅτι τὸ, πρὶν δ᾽ οὕπως ἂν ἔμοιγε φίλον κατὰ λαιμὸν καὶ ἑξῆς, κατὰ σχῆμα 
συγχωρήσεως ἔφη ὃ ᾿Αἰχιλλεὺς, ὡς τοῖς μὲν ἄλλοις ἀφιεὶς δειπνῆσαι πρὸ μάχης διὰ τὸ χοινὸν ἔϑος, 
αὐτὸς δὲ ἄσιτος ἐθέλων διατελέσαι πανημέριος μαχόμενος διὰ τὸν Πάτροχλον. ( Vers. 216.) Ὅτι πρὸ 

3οὐλίγου μὲν ὁ ᾿Αχιλλεὺς ἠξίου αἶψα τοὺς * 4yoi0Ug εἰς μάχην ἐξελϑεῖν καὶ μὴ κλοτοπεύειν καὶ διατρί- 
βειν" ὅτε xoi αἰσϑόμενος Ὀδυσσεὺς ὡς ἀδείπνους ἐκεῖνος βούλεται τοὺς “Ελληνας εἰς μάχην ἐξαγαγεῖν, 
ἀνεῖπεν ὅσα ἔδει. ἐπεὶ δὲ Ó ̓ Αχιλλεὺς σαφέστερον ἐξήνεγχεν ὃ ἐβούλετο, ἐνταῦϑα δὴ καὶ Ὀδυσσεὺς παῤ- 
ῥησιάζεται λαμπρότερον καὶ φησίν" (Vers. 218.) ὦ ᾿Δἀχιλλεῦ, Πηλέως υἱὲ, μέγα φέρτατε yay, 
χρείσσων εἰς ἐμέϑεν καὶ φέρτερος οὐκ ὀλίγον mi ἔγχεϊ, ἐγὼ δέ κε σεῖο νοήματί xev προβαλοίμην πολ- So 

ἀολὸν, ἐπεὶ πρότερος γενόμην καὶ πλείονα οἶδα΄ τῷ τοι ἐπιτλήτω κραδίη “μύϑοισιν ἐμοῖσι. Καὶ ὅρα τὸ 
ἀξίωμα τοῦ βουλευτοῦ, καὶ τὸν ἑαυτοῦ χαίριον καὶ ἀνεμέσητον ἔπαινον. Καὶ σημείωσαι, ὅπως 
0 ᾿Δἀχιλλεὺς ἀνέχεται ἀληϑοῦς ἐπαινέτου ἀκούων, ov πᾶσαν ἀρετὴν προσμαρτυροῦντος αὐτῷ, ἀλλ᾽ 
ἔστιν ἃ χαὶ μεμφομένου. οἶδε γὰρ ὡς οὐ πάντα πᾶσιν ὃ ϑεὸς δίδωσι, καὶ ὡς ἡ ἐμπειρία ἔχει τι λέξαι 
τῶν νέων σοφώτερον. καὶ αὐτὸς δὲ πρὸ μιχροῦ ἑαυτὸν ἐπαινῶν ἔφη ἀνδρειότατος εἶναι ἐκ πολέμῳ, 
ἐν ἀγορᾷ δὲ χαὶ ἄλλους εἶναι ἀμείνονας, ὧν δή που ἐστὶ καὶ Ὀδυσσεύς. χαὶ οὕτω μὲν ἐνταῦϑα γίνεται. 

50 ἐπὶ “μέντοι "Exrogog xoi Πολυδάμαντος ovy' ὁμοίως ἦν. ἐχεῖ γὰρ ὃ βάρβαρος Ἕχτωρ οὐ ϑέλει τοῦ 
σοφωτέρου ἀχούειν, ἀλλὰ καὶ ϑάνατον ἀπειλεῖται, εἰ ἐναντιώσεται. ποιεῖ δὲ τοῦτο ἐχεῖ ὁ “Εἔχτωρ, 
διότι οὐ προέχει χρόνῳ αὐτοῦ ὃ Πολυδάμας, ὅϑεν οὐδὲ ἔχει πρὸς τὸν “Εχτορα εἰπεῖν, ὅτι πρότερος 
γενόμην καὶ πλείονα οἶδα. σύγχρονοι γὰρ ἀμφότεροι, ἐν μιᾷ γενόμεν oL νυχτὶ χατὰ τὴν Ὁμηρικὴν 4ο 
ἱστορίαν. ( Vers. 219.) Ὅρα δὲ xci τὴν μεταχείρησιν τοῦ προοιμίου. ἵνα μὲν γὰρ χαταιδέσῃ τὸν 

6o Ma ὃ ὃ σοφὸς Ὀδυσσεὺς, κατὰ πολὺ φησὶν ὑπερ" βαλλ εἰν ἐκεῖνον τῷ νοήματι" ἵνα δὲ αὖ μὴ λυπήσῃ 
τὸν ἀριστέα, οὐ προβάλλεται γοὸς ὀξύτητα xoi εὐφυΐαν, ἀλλὰ τὸ ἀφϑόνητον ; ^ ἦρας καὶ τὴν ἐντεῦϑεν 

πολυπειρίαν, ὡς χαὶ τοῦ ᾿Αχιλλέως δυναμένου μὲν τοιούτου ἔσεσθαι, εἴ mo εἰς ὅμοιον γῆρας ἐλάσει, 
οὔπω δὲ τοιούτου ὄντος. ἐπεὶ δὲ ἱ ὅμως xai ταῦτα ἐλαττοῖ τὸν ᾿41χιλλέα ὡς ἥττονα τοῦ Ὀδυσσέως, φϑά-1247 

1181va αὐτὸν εἰπὼν μέγα φέρτατον τῶν ᾿Αχαιῶν, "διὸ καὶ πολέμαρχος προὐβέβλητο. ἔφη δὲ αἰτὸν καὶ 
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ἑαυτοῦ φέρτερον οὐκ ὀλίγον, ἀλλὰ δηλαδὴ καταπολὺ, ὥς neg αὖ πάλιν αὐτὸς πολλὸν ὑπερβάλλει ἐκεῖ- 
γον νοήματι, ἤγουν ἐν τῷ νοεῖν. xal οὕτω τῇ ἀνδρίᾳ μὲν ὑποπεσὼν ὁ Ὀδυσσεὺς. τῇ δὲ φρονήσει ὑπε- 

ραναβὰς, πειϑει τὸν nio προσέχειν αὐτῷ. (Vers. 218.) Τὸ δὲ προβαλοίμην ἀντὶ τοῦ ὑπερβαλοί- 
μὴν φησὶν, ὡς περ καὶ πρόφρων 0 Unépq qu , καὶ πρὸ παιδων γυναιχῶν ἀντὶ τοῦ ὑπὲρ παίδων χαὶ 
γυναικὼν. ἔξνϑα καὶ ὅρα τὸ καινὸν τῆς συντάξεως" peni γὰρ συντάσσει τὸ προβαλοίμην᾽ νοήματι 

γάρ σου προβαλοίμην, φησί. χαὶ ἴσως κάλλιον ἑαυτῆς εἰναι τὴν πρόϑεσιν χαὶ μὴ ληφθῆναι ἀντὶ τῆς 

ὑπερ, ἵνα λέγῃ ̓ Οδυσσεὺς Oti πρὸ τοῦ ᾿Ἡχιλλέως βαλοίμην ἡ ἤτοι ἐπιτυχὴς γενοίμην ἐν τῷ νοήματι, ὥς 
nep αὖϑις σὺ πρὸ ἐμοῦ βάλοιο ἂν τῷ ἔγχεϊ. βάλλειν γὰρ καὶ τὸ ἁπλῶς ἐπιτυγχάνειν, ὅϑεν καὶ νηὸς 

ἐπήβολος ἐν ᾿Οδυσσείᾳ. (Mens 220. ) o δὲ ἐπιτλήτω εὖ συντάσσεται δοτικῇ κατὰ τὸ ἐπιμεινάτω. τὸ 

μέντοι τλήτω αἰτιατικὴν ἔχει σύνταξιν. δεινότατα δὲ προέταξε͵ μὲν Ὀδυσσεὺς τὸν τοῦ ΑΤΙχιλλέως ἔπαινον, 

ὑπέταξε δὲ τὸν F*íavrov, ἵνα ϑελχϑεὶς ὃ φιλότιμος νεανίας οἷς καλῶς ἤχουσε, πεισϑείη τῷ εὐλογή- 

σαντι. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅπως δυσὶ τόποις ὃ ποιητὴς τὰς αὐτὰς ἐννοίας ἀνεπισφαλῶς ἐμέρισεν ; ἤγουν 

τὴν ᾿Αχιλλέως εἰς μάχην σπουδὴν δίχα δείπνου, καὶ τὴν ᾿Οδυσσέως ἀντιλογίαν. αἴτιος δὲ ὁ "Agi Aeg, 

οὕτω μάλα εἰς μάχην ἐνθουσιῶν. Ὅρα δὲ καὶ ὡς ἐν uiv τῇ f ῥαψωδίᾳ ὑπὸ Νέστορος Οδυσσεὺς ἥττη- 
ται, χρατηϑεὶς τὸν περὶ τὰς αὐτὰς ἐννοίας ἀγῶνα, ἐνταῦϑα δὲ αὐτὸς ἑαυτὸν παρευδοχιμεῖ, ἀμείνω 
τὴν δευτέραν δημηγορίαν καὶ στρυφνοτέραν ἐκϑέμενος, φιλοτιμησάμενος τοῦτο, ἵνα μὴ τὸν οἰκεῖον 
ἀπελέγξῃ ἔπαινον. " Ere ὅρα ( Vers. 216.) καὶ ὕτι ᾿Αχαιῶν uiv φέρτατον τὸν ᾿Αχιλλέα εἶπεν, ἑαυτοῦ δὲ 
φέρτερον ovx ὀλίγον, οἱ μὴν φέρτατον. τοῦτο δὲ καὶ Νέστωρ ἂν εἴποι πρὸς τὸν AyiÀAém, καὶ ἕτεροι 
δὲ τυχὸν, ὥστε τὸ φέρτατος ᾿Αχαιῶν ἐπαγωγότερον εἴρηται πρὸς χάριν, καὶ οὐχ εἰς τὸ πᾶν πρὸς ἀλή- 
ϑειαν. (Vers.217.) To δὲ, ἀρείσθῶν εἰς ἐμοῦ, δηλοῖ μὲν τὸ ὑπάρχεις, ὡς καὶ ἐν τῷ, τίς πόϑεν εἰς 

ἀνδρῶν; γίνεται δὲ ἐκ τοῦ et τροπῇ τῆς μὲ εἰς δ. ἀρείσσων δὲ καὶ ἐνταῦϑα; ὡς καὶ ἐν τῇ αἱ ῥαψῳ- 

δίᾳ, ὃ xad ὑπεροχὴν ὑπερφέρων, καὶ οὗ πὲρ οὐχ ἂν περιγένοιτό τις ἕτε ρος. (Vers. 219.) ᾿Ιστέον δὲ 

καὶ ὅτι ἐνταῦϑα ἐν τῷ, νοήματι προβαλοίμην "πολλὸν, ἐπεὶ πρότερος γενόμην, ἀποσπῶσι τινὲς τὸ 

πολλὸν ἐκ τοῦ προβαλοίμην, καὶ προσάγουσι τοῖς ἑξῆς, λέγοντες, νοήματι προβαλοίμην. καὶ ἐνταῦϑα 
στίζοντες, εἶτα ἐπάγοντες, πολλὸν ἐπεὶ πρότερος ἐγενόμην; ἵνα λέγῃ Ort πολὺ εἰμί σου πρότερος, καὶ 
μὴ οὕτως ἁπλῶς ὑπεραίρηται τοῦ ᾿“χιλλέως ὡς καταπολὺ ὑπερβάλλων νοήματι. οἱ μέντοι παλαιοὶ, ψυ- 
χρότητα αἰτιώμενοι τούτου τοῦ λόγου, λέγουσι καὶ ὅτι τὸ πολλὸν οὐ προτάσσεσϑαι λόγων, ἀλλ᾽ ὑπο- 
τάσσεσϑαν εἴωϑεν, οἷον, ἐπεὶ πολλὸν κείνων ἐπιδεύεαι ἀνδρῶν, xci, ἐπεὶ μάλα πολλὰ μεταξὺ, καὶ 

ἐπὶ “Εχτορος xoi Πολυδάμαντος, ὁ μὲν μύϑοις, ὃ δ᾽ ἔγχεϊ πολλὸν ἐνίκα. (Vers. 221.) ' Eni δὲ τοῖς 
ῥηϑεῖσι δεικνὺς Οδυσσεὺς ὡς πάνυ καλῶς γοεῖ, ἀκολούϑως δὲ καὶ φράζει; στρυφνοῖ τὰ ἐφεξῆς τοῦ λόγου 

ἐν σχήματι ῥητορικῆς ἀλληγορίας καὶ γνώμης ἀλληγορικῆς οὕτω" αἶψά τε φυλόπιδος πέλεται κόρος av- 

ϑρώποισιν, ἧς τε πλείστην μὲν χαλάμην χϑονὶ χαλκὸς ἔχευεν. ἄμητος δ᾽ ὀλίγιστος, ἐπὴν κλίνῃσι τά- 
λαντα Ζεὺς, δστ᾽ ἀνϑρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυχται, ὡς χαὶ ἀλλαχοῦ χεῖται. μεταβὰς γὰρ ἀπὸ 

τῆς φυλόπιδος λαλεῖ μὲν ὡς περὶ ϑερισμοῦ ὃ ποιητὴς; ἀγορεύει δὲ ὅμως ἄλλο τι, τὰ περὶ τῆς αὐτῆς 

20 

μάχης δηλαδή. ὃ δὲ λέγει, ἔστι τοιοῦτον" "ταχὺ γίνεται xogog τῆς πάνυ σφοδρᾶς φυλόπιδος, ἐν ἡ πολὺς 30 

μὲν ὁ ὃ πίπτων λαὸς ἐν “μάχης τροπῇ; ὀλίγοι δὲ οἱ σωζόμενοι, | ἵνα νοῆται καλάμη μὲν οἱ πίπτοντες καὶ 

οἷον ἐκϑεριξζόμενοι, “ἄμητος δὲ οἱ περιόντες καὶ ἔτι ξῶντες" ἢ καὶ ἄλλως πλατύτερον χαὶ σαφέστερον 

καὶ χρεῖττον, ἐπεὶ ἄμητος μὲν ὃ 0 καιρὸς TOU ἀμᾶν, ἁμητὸς δὲ ὀξυτόνως αὐτὴ 7 τοῦ ἀμᾶν ἐνέργεια καὶ 

ὃ τεϑερισμένος καρπὸς, εἰ μὲν ἄμητος προπαροξυτόνως γράψομεν, λέγοι ἂν ὁ Ὀδυσσεὺς, ὅτε τροπῆς 
γενομένης, τοῦτο γὰρ 7" χλίσις τῶν ταλάντων δηλοῖ, πολλὴ μὲν πεσεῖται καλάμη, 0 ἐστι σώματα, 

ἄμητος 02, 0 ἐστι καιρὸς τοῦ apa xal διώκειν xai ἀναιρεῖν, ὀλίγος ἔσται. οἱ γὰρ διώχοντες καὶ ϑε- 

οἰζοντες ταχὺ κορέγνυνται διὰ τὸν λιμὸν, ἵνα λέγῃ ὅτι, ἐὰν οὐ προδειπνήσωμεν,, ὀλίγον καιρὸν διώ- 

ξαντες, καὶ πολλὰ πολεμίων καταβαλόντες σώματα, ταχὺ κορεσϑησόμεϑα τοῦ διώχει»" ἢ καὶ ἄλλως 
εἰπεῖν τὸ αὐτὸ συντομώτερον καὶ σαφέστερον, αἶψα γίνεται χόρος τῆς μάχης, ἧς κλιϑείσης ἐν ὀλίγῳ 

χρόνῳ πολλοὶ πίπτουσι. δεῖ οὖν τηνιχαῦτα μὴ λιμώττειν τοὺς μαχητάς. καὶ οὕτω μὲν, ἐὰν ὁ ἄμητος 

προπαροξύνηται. ἐὰν δὲ Ó ἀμητὸς ὀξυτόνως γράφηται xci δηλοῖ τὸν ϑερισμὸν, λέγει ὅτι σύντομος 
2 
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ἀρ 0 κόρος τῆς μάχης, ἐν ἧ πολλοί εἰσιν οἱ ἀναιρούμενοι χαὶ ᾿ἐκϑεριζόμενοι ὡσεὶ χαὶ καλάμη πίπτουσα. 

χαὶ ὃ τοιοῦτος ϑερισμὸς ὀλίγος ἐστὶν, ὡς ταχὺ ἀποχαμνόντων τῶν τοιούτων ϑεριστῶν διὰ τὸν λιμόν. 

πότε δὲ τοιοῦτος ϑερισμὸς γίνεται; 274 ὅτε ἀμφοτέροις ἐμπνέει μένος ὃ ϑεὸς, ὡς πρὸ μικροῦ εἶπε, καὶ 

ὅτε ἐπὶ ἴσα τέταται μάχη, καὶ ἴσας ὑσμίνῃ κεφαλὰς ἔχουσι τὰ στρατεύματα, τότε γὰρ πανημέριος 

ὃ πόλεμος, ἐπεὶ οὐκ ὀλίγον χρόνον ἔσται φύλ ofc , καϑὰ προεῤῥέϑη, sv v ἂν πρῶτον ὁμιλήσωσι φά- 

λαγγες ἀνδρῶν, καὶ οὔπω δηλαδὴ xj τὰ τῆς μάχης, ἀλλ ἐπειδὰν, φησὶ, κλίνῃ τάλαντα Ζεύς. 

ἡ γὰρ πολλὴ τῶν ζώντων ἐκϑέρίσις xal τοσαύτη τῶν νεχρῶν πτῶσις, xai οὕτως αἰψα γινομένη, ἐν 

μετακλίσει, μάχης γίνεται, ὅτε καὶ δεῖ μὴ λιμῷ βλάπτεσϑαι τοὺς νικῶντας, ὡς ἂν εὐτόνως διώχωσιν. 

᾿Ιστέον δὲ ὅτι αὔξεται ἐνταῦϑα τὸ τῶν “Τρώων φιλόμαχον. εἰ γὰρ αἶψα πέλεται κόρος τῆς σφοδρᾶς 

μάχης. τίνες ἂν εἶεν οἱ Τρῶες, οἷς μάχης ἀκορήτους εἰπε φϑάσας; Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι καλάμην 1248 

ἐνταῦϑα μὲν ἐπὶ σώματος ἀνθρωπείου πεσόντος ἔφη μεναφορίχιδες , ἐν Ὀδυσσείᾳ δὲ τὸ ὑπὸ γήρως ἤδη 

διεφϑαρμένον σῶμα καλάμην ὠνόμασε. χυρίως δὲ χαλάμαι αἱ τῶν δραγμάτων ῥῖζαι, οὐχέτι χαλού- 
50 μέναι στάχυες μετὰ τὸν ϑερισμὸν, ὅτι μηδὲ σῖτον £yov*oiw, ὅϑεν ὃ στάχυς ἐτυμολογεῖται ὡς οἷον 

σίταχυς, ἀλλὰ καλάμοις παρονομαζόμεναι δι᾿ ὁμοιότητα. καλεῖ δὲ τὴν καλάμην ὃ πολὺς ἄνϑρωπος 

χαλ αμαίαν, ὡς καὶ ἡ σελήνῃ σεληναία λέγεται. ἀπὸ δὲ τῆς ῥηϑείσης καλάμης καὶ καλ «μᾶσϑαι τὸ σύλ- 
λέγειν τὰ λείψανα τῶν τεϑερισμένων, ὡς ἐν ῥητορικῷ εὕρηται λεξιχῷ καὶ καλαμαῖον, φασὶ, τεττί- 

γιον ἐλάχιστον, καὶ καλάμιον, χρυσοῦν χοσμάριον, κατὰ τοὺς παλαιοὺς εἰπεῖν, ὁ τοὺς πλοχάμους 

περιέχει. αὐτὸ δὲ! ἴσως οὐκ ἐκ τῆς καλάμης ἀλλ᾽ ἐκ καλάμου παρωνόμασται. καὶ τὸ ἁπλῶς δέ, φασι, 

ϑερίζειν ἀπὸ τῆς αὑτῆς καλάμης καλαμᾶσϑαι λέγεται. Τὸ δὲ, ἐπειδὰν κλίνῃ τάλαντα Ζεὺς, ἐπιτομή 

ἐστιν ἐχείνου τοῦ νοήματος, ἔνϑα τὸν Δία κῆρας ἐντιϑέντα πλάστιγξι χαὶ ταλαντεύοντα παρεισήγαγε: 20 

δῆλον γὰρ, ὅτι ῥοπὴν δηλοῖ τῶν ταλάντων ἡ κλίσις. 5 δὲ ῥοπὴ ἀπὸ βάρους, ὃ περ κατοκρέβεϊ τὰς 

πλάστιγγας. Κῆρες ἄρα καἀνταῦϑα νοοῦνται τοῦδε ἢ τοῦδε τοῦ μέρους καϑέλκουσαι καὶ κλίνουσαι τὰ 

τοῦ Διὸς, ἤτοι τῆς εἱμαρμένης τάλαντα. Ὅρα οὖν ὅπως ἐχεῖνο τὸ νόημα συντόμως νῦν συνέστρεψεν, 
ὡς πρὸς εἰδότας λαλῶν. τὸ ταχὺ δὲ πάντως καὶ ὅπῃ τύχῃ ὀξύῤῥοπον χαὶ ἄδηλον. τοῦ πολέμου 7 τῶν 

60 ταλάντων χρῆσις καὶ ἢ κλίσις παραδηλοῖ. zai τοιάδε μὲν τὰ τῆς *ónÜtionc γνώμης πάνυ στρυφνῶς 
ἐπιτετμημένης » ὡς ὃ πολὺ ὕνους ῥήτωρ ἀπέχρινεν, ἵνα ἐμφήνῃ, ὡς τοσοῦτον ἀποδέει τοῦ i" ϑέλειν xgo- 

νοτριβεῖν εἰς κόρον δείπνου; ὥστε χαὶ αὐτὴν τὴν δημηγορικὴν φράσιν συντέμνειν πρός τὲ σπουδὴν καὶ 
πρὸς ἔνδειξιν τοῦ νοήματι, ὡς ἐῤῥέϑη, προβάλλεσϑαι. (Vers. 225. ) Ὀδυσσεὺς δὲ καὶ ταῦτα πρὸς 

τὸν ᾿Αχιλλέα φησί" γαστρὶ δ᾽ οὔπως ἔστιν véxvv πενϑῆσαι “Ἱχαιοὺς, ἤτοι πιεσμῷ γαστρὸς καὶ ἀσιτίᾳ. 
χαὶ τὴν αἰτίαν ἐπάγων φησί" λίην yoQ πολλοὶ χαὶ ἐπήτριμοι ἤματα πάντα πίπτουσι. πότε xév τις B0 

1{8αναπνεύσειε πόνοιο; ὥστε xod ἑχάστην ἐχροτοῦντο μάχαι. eut e ἐπάγει τὸ ἄνϑφω" πίνως ποιητέον; 

λέγων" ἀλλὰ χρὴ τὸν μὲν καταϑάπτειν, Og χε ϑάνῃσιν, νηλέα ϑυμὸν ἔχοντας, ἐπ᾽ ἤματι δακρύσαν- 

τας. ὅσσοι δ᾽ ἂν πολέμοιο περὶ στυγεροῖο λίπωνται, ἤγουν παραλειφϑῶσιν ἐχ μάχης, μεμνῆσϑαι 

πόσιος καὶ ἐδητύος, ὄφρ᾽ ἔτι μᾶλλον ἀνδράσι δυσμενέεσσι μαχώμεϑα νωλεμὲς αἰεὶ, ὃ πολλαχοῦ τέϑει- 
ται, μένος ἔχοντες ἐντεῦϑεν δηλαδὴ καὶ ἀλκὴν, ὡς πρὸ ὀλίγων ἐῤῥέϑη. (Vers. 51.) Καὶ σημείωσαι 

καὶ ἐνταῦϑα καὶ ἐκεῖ, ὅτι τῷ οἴνῳ καὶ τῷ σίτῳ, εἴτουν τῇ ἐδητύϊ καὶ τῇ ἐδωδῇ, ἐνιλεώρεῖ ὃ ποιητὴς 
τὴν χατὰ σῶμα ὠφέλειαν. οἶνος γάρ, φασιν, ἄμικτος ὧν στερεμνίῳ σιτίῳ, βλάπτει χαὶ ἀπογυιοῖ, 

κατὰ τὸν Ἵἔχτορα εἰπεῖν, καὶ ἀλκῆς λανϑάνεσθαι ποιεῖ, διὸ καὶ τοῖς καρδιακοῖς μετὰ οἴνου σιτῶδές 

τι ἀναμίσγεται πρὸς κατοχὴν δυνάμεως. καὶ τῷ ίαχαονι δὲ μετὰ ἀλφίτου καὶ τυροῦ οἶνος ἀναμιγεὶς 

προσήνεκτο. ( Vers. 232.) Ὅρα δὲ καὶ τὸ μαχώμεϑα" χαὶ ἑαυτὸν γὰρ συνεισάγει. ὃ ῥήτωρ, ὡς καὶ 4o 
αὐτὸς δειπνήσων , ἵνα καὶ τὸν ̓ Ἵχιλλέα εἰς τοῦτο προκαλέσηται , εἰ καὶ ἐκεῖνος οὐ πείϑεται, ἀλλὰ 

γαστέρι τὸν νέχυν πενϑεῖ, c ὃ δὴ ἔσκωψεν Ὀδυσσεὺς γνωμικχώτερον. ( Vers. 225.) "Ioréov γὰρ ὅτι τὸ, 

io γαστέρι *Ó' οὔπως ἔστι νέκυν πεν ϑῆσαι ᾿ἡχαιοὺς, γνωμικόν ἐστιν ὑπεξῃρημένου τοῦ, ᾿Αχαιοὺς, ὡς μὴ 

δέον ( ὃν τοὺς ἐν μάχῃ συχνῶς πίπτοντας ἀσιτίᾳ πενϑεῖσϑαι ὑπὸ στρατιωτῶν, οὖς 7j τροφὴ. συνέχει xci 

" TOU σώματος ἐπιμέλεια. " EvOa € ὅρα τὸ, γαστέρι δ᾽ οὕπως ἔστι, φρασϑὲν τῇ συναλοιφῇ; ὡς δόξαι 

ἂν τοῖς τὰ σχεδιαχὰ εἰϑισμένοις δοῦπον ὑπολαληϑῆναι ἀσυναλείπτως, ὡς ἐκεῖνοι γυμνάζονται. 
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(Vers. 226.) Ὁ δὲ ἐπήτριμος, ὁ κατὰ συνωνυμίαν ἤτοι πολιωνυμίαν πολλὸς, δηλοῖ μὲν καὶ νῦν τὸν 
πυκνὸν καὶ συνεχῆ, γίνεται δὲ 1) ἀπὸ τοῦ τρία, ὃ δηλοῖ τὸ πολλὰ, τρίμος, ὡς δύο δύμος καὶ δίδυμος, 
καὶ πλεονασμῷ τοῦ ἢ» ἤτριμος ὁ πολὺς καὶ συχνὸς, καὶ κατὰ σύνϑεσιν ἐπήτριμος, ὡς καὶ τὸ ἐπηξτα- 
νὸς xai ἐπήβολος" ἢ μᾶλλον χατὰ τοὺς παλαιοὺς, ἐπήτριμος λέγεται ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς ὕφεσιν ἡτρίων, 

0 ἐστιν ἐπαλλήλων. στημόνων, ἑτέρων ὄντων p ἑτέροις, ἀφ᾽ ὧν καὶ χιτὼν ὐήτριος λέγεται. 

(Vers. 229.) Σημείωσαι δὲ καὶ τὸ, νηλέα ϑυμὸν ἔχοντας, ὅτι οὐκ ἐπὶ ψόγου ὡς ἐν ἄλλοις εἴλη- 

πται, ἀλλὰ τὸν ἀπαϑὴ ἢ δυσπαϑῆ καὶ ἀπενϑὴ xai ὀλιγόδακρυν vgàía εἶπεν ἐνταῦϑα ὃ ποιητής. 
( Vers. 228.) Τὸ δὲ, ὅς χε ϑάνῃσιν» ἐστὶ μὲν mepigocGig τοῦ θανόντα, ἐπῆχται δὲ πρὸς σαφήνειαν 

τοῦ, τὸν μὲν xata aav, tva λέγῃ, ὅτι χρὴ καταϑάπτειν τὸν, ὃς ἂν ϑάνῃ. κεῖται *Ó ἐν τοῖς ῥη- 20 
10 ϑεῖσι μετὰ τὸ, νωλεμὲς ei, καὶ τὸ ἑσσάμενοι χροὶ χαλκὸν ἀτειρέα, εἰς ἐνθύμησιν τοῦ, μὴ μόνον 

ἄλλως τοὺς νήστιας μαχητὰς τείρεσϑαι, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῆς τῶν ὕπλων βαρύτητος. καὶ τοιαῦτα μὲν 
καὶ τάδε. Ὀδυσσεὺς δὲ καὶ ἐνταῖϑα ( Vers. 254. sqq.) βασιλικόν τι ποιῶν, καϑά nov καὶ ἐν ἄλλοις 
κοιρανέων δίεπε στρατὸν, καὶ ὀτρύνων ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τοὺς ᾿Αἰχαιοὺς εἰς πόλεμον, φησί" μηδέ τις ἄλλην 

λαῶν ὀτρυντὺν ποτιδέγμενος ἰσχαναάσϑω, ἤγουν ἐπεχέσϑω. ἥδε γὰρ ὀτρυντὺς, 7 δευτέρα δηλαδὴ, 
κακὸν ἔσσεται, ὃς κε Ammon γηυσὶν ἐπ ᾿Αργείων. Καὶ ΄σημείωσαι ὅτε οὐ μόνον ἑτέρας λειποταξίας 
ἦσαν ποιναὶ, ὡς ἐν ἄλλοις ἐφάνη" ἀλλὰ καὶ ῥαϑυμίας, ὡς ἐνταῦϑα δείχνυται. λειποταξία γάρ τις 

καὶ αὐτὴ, ὡς δηλοῖ χαὶ τὸ λίπηται, 0 συντεϑὲν παρὰ τοῖς ὕστερον τὸν “λειποτάκτην ἐποίησεν. ξἰτα 
(Vers. 250.) καὶ περατῶν ὃ ῥήτωρ τὸν λόγον εἰς τὴν σχοπιμωτάτην ἀξίωσιν φησίν" ἀλλ ἀϑρόοι 

ὁρμηϑέντες, Τρωσὶν ἐφ᾽ ἱπποδάμοισιν ἐγείρομεν ὀξὺν Apre. ἐπὶ δὲ τούτοις ὀπασάμενος, ὃ ἐστιν ὁπα- 
20 δοὺς κρινάμενος, τοὺς ὡς προεῤῥέϑη παναριστήας ᾿Αχαιῶν κούρητας, τοὺς Νεστορίδας καὶ τοὺς λοι- 

ποὺς, οἰκονομεῖ τὰ περὶ τῶν Τρώων πάνυ γοργῶς. διὸ καὶ λέγει ἐνταῦϑα τὸ, αὐτίκ᾽ ἔπειϑ' ἅμα μῦ- 
ϑος ἔην, τετέλεστο δὲ ἔργον, 0 περ οἰκεῖον ἐστὲ ῥηθῆναι ἐπὶ τῶν ᾿συντόμως. ἀνυομένων. τοῦτο δὲ 30 

12θδμοιόν ἐστι τῷ, ἅμ᾽ ἔπος ἅμ᾽ ἔργον, & meg ᾿Ηρόδοτος ζηλώσας φησί" ταῦτα εἶπε, καὶ ἅμα &mog τὲ 

καὶ ἔργον ἐποίεεν. (Wake: 243.) Ὅτι ἀριϑμεῖ καἀνταῦϑα ὃ ποιητὴς ἐν ἐπιτόμῳ τοὺς ἑπτὰ τρίποδας, 

οὺς ὃ βασιλεὺς ὑπέστη TQ iH, τοὺς αἴϑωνας εἴχοσι λέβητας, τοὺς DH ἵππους, τὰς ἑπτὰ 

γυναῖκας, τὴν ὀγδοάτην Βρισηίδα , καὶ τὸν χρυσὸν, περὶ οὗ φησὶ τὸ, χρυσοῦ δὲ στήσας Ὀδυσσεὺς 
δέκα πάντα τάλαντα ἦρχε. λέγει δὲ καὶ ὅτι τὰ τοιαῦτα βασιλικὰ δῶρα ἐν μέσσῃ ἀγορῇ ϑέσαν, ἃ μετ᾽ 

ὀλίγα "Μυρμιδόνες ἀμφηπένοντο καὶ ἐπὶ νῆα φέροντες ᾿Αχιλλέως ϑέσαν, χαάϑισαν δὲ γυναῖκας, Ἱπποὺς 4o 

δ᾽ ἐς ἀγέλην ἔἕλασαν. καὶ ἔστιν ἀχριβεστέρα ἐνταῦϑα ἡ φράσις. τὸ μὲν γὰρ, ἐν μέσσῃ ἀγορῇ ϑέσαν, 

3o τοῖς ἀψύχοις μόνοις προσήρμοττεν, οὐ μὴν καὶ γυναιξὶ καὶ ἵπποις, ὧν ταῖς μὲν τὸ χκαϑίσαι ἣν οἰχεῖον, 
ἵπποις δὲ τότε μὲν τὸ ἵστασϑαι, ὕστερον δὲ τὸ εἰς ἀγέλην ἐλαϑῆναι ὑπὸ τῶν ϑεραπόντων τοῖ ᾿ἀχιλ- 

λέως, 5j δὴ ἀγέλη, χαϑὰ καὶ ἄλλοις τῶν ἀρίστων, ὡς εἰχὸς, οὕτω καὶ αὐτῷ ἦν ἐν ἰδιαιτάταις νομαῖς 
σερί που τὰ τῆς Ἴδης πεδία. *'loréíov δὲ ὅτι ἐν τῷ, χρυσοῦ στήσας δέκα πάντα τάλαντα, τὸ στήσας 50 

τεχνιχή ἐστι λέξις ἀντὶ τοῦ σταϑμήσας, ὅϑεν καὶ ὃ στατήρ. Ὅρα δὲ καὶ ἐνταῦϑα τὸ πάντα, οὐχ 
ἀναγκαίως μὲν, συνήϑως δὲ προστεϑὲν, ὡς καὶ ἐν τῷ, οἱ δ᾽ ἐννέα πάντες ἀνέσταν, καὶ ἐν ἑτέροις δὲ 

πολλοῖς. ( Vers. 250.) Ὅτι χαὶ ἐνταῦϑα καιριωτάτη παρήχησις καὶ παρίσωσις ἐν τῷ, ἂν δ᾽ ᾿άγα- 

μέμνων ἵστατο, ,Ταλϑύβιος δὲ κάπρον ἔχων παρίστατο. σεμνύνει δὲ τὸν Ταλϑύβιον, εἰπών" ϑεῷ ἐνα- 
λίγκιος αὐδὴν, c 0 πὲρ εἴη ἂν ἴσον τῷ, α ἀγαϑὸς αὐδὴν, οὐ μὴν βοήν. ἐκεῖνο γὰρ στρατιωτικὸν, "ὡς πολ- 6o 

λαχοῦ φαίνεται. (Vers. 253.) Ὅτι xoi ἐν τούτοις μάχαιραν; j| τις παρὰ ξίφους μέγαν κουλεὸν ἄωρτο, 
| 4o ἤγουν ἤρτητο ἢ ἠώρητο, τὴν νῦν παραξιφίδα λέγειν ἢ τις καὶ ἐγχειρίδιον καλεῖται; παρηρτημένῃ χαὶ 

ἐνταῦϑα τῷ ξίφει τοῦ βασιλέως. κουλεοῦ δὲ πρὸς κωλεὸν διαιρορὰ "πλείστη. χουλεὸς μὲν γὰρ ξίφους 1188 

Sox δυνήϑως χαὶ κοινῶς * χωλεὸς δὲ ζῴου “μέρος, ὡς ῥηθήσεται. διὸ οἱ Δωριεῖς y ing εὔγοντες τὴν 

τῆς φωνῆς συνέμπτωσιν. οὐκ ἠξίωσαν κατὰ τὸ δοῦλος δῶλος, καὶ κοῦρος χῶρος, εἰπεῖν xti τὸν XOU- 

λεὸν κωλεὸν, περὶ οὗ ἐν τοῖς ̓ ϑηναίου φέρεται τάδε. οἱ τῶν ζῴων χωλῆνες λέγονται παρ᾽ ̓ 4ϑηναίοις 

μὲν ϑηλυκῶς κωλεοὶ, παρ᾽ ἄλλοις δὲ καὶ ἀρσενικῶς. ᾿ἐπίχαρμος" χορδαί τε, ἁδύ" ναὶ μὰ Δία χ᾽ ὦ xa- 

λεός. λέγουσι δὲ καὶ χωλὴν τὸν χκωλῆνα οἱ ᾿Αττικοὶ, συναιροῦντες ἐκ τοῦ κωλέα. χρῆσις παρὰ τῷ 
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κωμικῷ᾽ οἴμοι δὲ χωλῆς. xai ἔστιν ὡς συχέα συχῆ. λεοντέα λεοντῆ, οὕτω xci κωλέα χωλῆ. ὡς δὲ 
ὃ στρατιωτικὸς κουλεὸς συντίϑησε τὰ κουλεύπτερα ζωύφια, πᾶσι δῆλον ἐστίν. (Vers. 251.) Ὅτι ἀπάρ- 

χέται Baovdo ὁ βασιλεὺς τῶν τοῦ κάπρου τριχῶν μέλλων ὁ ὁμόσεεν, καϑαά περ ἀλλαχοῦ τῶν ἀρνῶν, οὐ 

μόνον ὅτι τρίχες κοσμοῦσιν ἡμᾶς, ἀλλὰ μαλιστα διότι μήπω ἐσθήτων εὑρημένων περιβλήμασιν 

ἐχρῶντο τοῖς ἐκ τριχῶν, ἢ) καὶ τετριχωμέναις δοραῖς. ἀνάμνησις οὖν τῆς παλαιᾶς περιβολῆς ἡ τοιαύτη 

10 ἐκ τριχῶν ἀπαρχὴ, ὡς καὶ οἱ οὐλοχύται μνήμην τῆς παλαιὰς ἀνεκίνουν τροφῆς. Ὅρα δὲ ὅτι συνήϑως 1250 

τὸ ἀπαρξάμενος αἰτεατιχῇ συνέταξεν, εἰπὼν" κάπρου ἀπὸ τρίχας ἀρξάμενος, Διὶ χεῖρας ἀνασχὼν, 

εὔχετο. ^laríov δὲ ὅτι ἐκ τοῦ ἀπάρχεσϑαι σχῶμμά τι εὐνουχιχὸν προὔκυψε παρά τινι λογίῳ “Ἱιγυπτίῳ 

i sol εἰπόντι ὡς τοὺς “ΤΙἰγυπτίους ἱερεῖς, εὐνούχους δηλαδὴ ὄντας, σκώπτει τις εἰπὼν ἀπῆρχϑαι διὰ 
τὸ ἐξ αὐτῶν ὡς oia: τινὰ προδεδόσϑαι ἀπαρχὴν τὴν τμῆσιν τῶν αἰδοίων, ὡς δῆλον ἐ &x TOU, τοὶς ἱερέας 10 

ἐνθάδε uiv, ἤγουν ἐν “Ἕλλησιν, ὁλοκλήρους εἰναι χατὰ νόμον, παρ᾽ ἡμῖν δ᾽, ὡς ἔοιχεν, ἀπηργμένους. 

ἔστι δὲ ovrayayeiv £x τοῖδε τοῦ λόγου, ὡς ἐπαινετὸν Aiyvntioig ἣν τότε ἡ τῶν ἱερέων εὐνουχία, διὰ 

τὸ ἀπαρχὴν ἐξ αὐτῶν δεδόσιλδαι ϑεοῖς ἐκείνοις τοῖς φαῦυλὲε πιφαύλοις. 0 δὲ νῦν χρόνος εἰς μέγα σχῶμμα 

τὴν τοιαύτην ἔννοιαν τῆς ἀπαρχῆς περιτρέπει τοῖς εὐνοΐχοις. ὁ γὰρ ὄντως ϑεὸς ἀπαρχὰς οὐκ οἶδε 

τοιαύτας προσίεσϑαι. ( Vers. 251.) Σημείωσαι δὲ ὅτε ἐπιτήδειος ἐδόχει πρὸς καϑωρμὸν ὁ Gig, ὡς 

δηλοῖ Αἰσχύλος ἐν τῷ, πρὶν ἂν παλαγμοῖς αἵματος χοιροχτόνου αὐτός σὲ χρᾶναι Ζεὺς καταστάξας 
χεροῖν. λέγεται δέ, φασι, καὶ ἀφροδισία ἄγρα καϑὰ πέρδιξ, οὕτω καὶ σῦς, καὶ γὰρ χαὶ ὃ χοῖρος 

20 κατωφερὴς εἰς ἀφροδίσια. ὅϑεν xata «Ἄἴλιον Διονύσιον καὶ "κάπραινα γυνὴ ἢ ὑργῶσα πρὸς μίξεις, 

xo χαπρᾶν κυρίως τὸ ὀρέγεσϑαι κάπρου τὴν iv, ὡς καὶ ταυρᾶν, φησὶ, τὸ ταύρου ἐφίεσϑαι τὴν βοῦν. 

οἰχείως οὖν ὁ ᾿Δγαμέμνων, ἐπεὶ περὶ γυναιχός εἰσιν οἱ ὕρκοι, σῦν εἰς αὐτὸ προχειρίζεται ϑυτικῶς, 20 

ἐνταῦϑα δὲ καὶ προσοχὴν ἀχροατῶν φράζων ἐπὶ εὐχῇ φησί" χεῖρας ἀνασχὼν εὔχετο" οἱ δ᾽ ἄρα πάντες 
cloro σιγῇ κατὰ μοῖραν ἀκούοντες, ( Vers, 258.) Ὅτι τοιοῦτός τις ὃ τοῦ ᾿“γαμέμνονος ὅρχος" ἴστω 
γῦν Ζεὺς πρῶτα, ϑεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος, lY) τε xai ᾿Πέλιος καὶ ᾿Εριννύες, μὴ μὲν ἐγὼ κούρῃ Βρι- 
σηίδι χεῖρ᾽ ἐπενεῖχαι, εἴτ᾽ εὐνῆς ?| οὔτ᾽ εὐνῆς πρόφασιν χεχρημένος, εἴτε τευ ἄλλου, 1) οὔ τέ τευ ἄλλου, 
οἷον πείρας ἢ ὕβρεως δουλικῆς" ἀλλ᾽ ἔμενέ, φησιν, ἀπροτίμαστος ἐνὶ κλισίησιν ἐμῆσιν. εἰ δέ τι τῶν 
δ᾽ ἐπίορκον, ἐμοὶ ϑεὸς (ἄλγεα δοίη πολλὰ μάλ, ὅσσα δίδωσιν, ὅτις σφ᾽ ἀλίτηται ὀμόσσας, ἤγουν Og- 
τις ἂν αὐτὸν ὑμόσας εἰτα ἁμάρτῃ ἐπιορκήσας, χαὶ οὕτως οἷον ἀλητήριος τοῦ ὅρκου γένηται. 
( Vers. 261.) Σημείωσαι δὲ σχῆμα καινὸν ἐν τῷ, μὴ ἐγὼ Βρισηίδι χεῖρα ἐπενεῖχαι. ὥφειλε γὰρ εἰπεῖν; 
ἴστω ϑεὸς, μὴ ἐμὲ τόδε ποιῆσαι. ϑεραπευϑήσεται δὲ τὸ σολοικοφανὲς τῇ ἐλλείψει, ὡς λείποντος τοῦ 

ὄμνυμι, ἵνα λέγῃ ὅτι ὄμνυμι ἐγὼ μὴ τόδε ποιῆσαι. ( Vers. 258.) Τὸ δὲ ὕπατος καὶ ἄριστος, ἀκρί- 30 
3o βειαν ἔχει, ὡς μὴ παντὸς ὑπάτου M χαὶ ἀρίστου ὄντος. πολλοὶ γὰρ ἄρχοντες ἐχ περιπετείας ἀχρεῖοι 

ἄλλως εἰσί. ( Vers; 263.) To δὲ ἀπροτίμαστος ἀντὶ τοῦ ἀπρόσψαυστος, παρὰ τὸ μάσασϑαι τὸ ἅψα- 
σϑαι, ἀφ᾽ οὗ xai τὸ μασᾶσϑαι, καὶ μαστὸς ὃ τοῖς βρέφεσι μασητὸς, καὶ τὸ, εἰσομάσατο ϑυμὸν, ἤτοι 

ἥψατο, ὅϑεν χαὶ Εὐφορίων φησί" Μοῦσαι ποιήσαντο χαὶ ἀπροτίμαστος Ὅμηρος, ἤγουν οὗ δυσχερὲς 

ἐφόψασϑαι τῆς δυνάμεως. ( Vers. 262.) Ὅρα δὲ ὅπως σεμνὸν μὲν καὶ τὸ, οὔτ᾽ εὐνῆς κεχρημένος. 
σεμνότερον δὲ τὸ, οὔ τέ τευ ἄλλου. ᾿Εν τούτῳ δὲ τῷ χωρίῳ καὶ περὶ ᾿Εριννύων ὃ ποιητὴς λέγει, ὡς 
ὑπὸ γαῖαν τίνυνται ἀνθρώπους, ὅστις ἐπίορχον ὀμόσσει, ὡς τῶν ἐπόρχων μετὰ ϑάνατον τιμωρουμέ- 
vov. δῆλον δὲ ὅτι νόμῳ δημίων τοῦτο ποιοῦσιν, ὑπὸ Διὸς καὶ 1 ἣς καὶ Ηλίου ἐπιταττόμεναι, οὖς καὶ 
αὐτοὺς ὃ ἐπιορκήσας λελύπηκε. ( Vers. 360.) Τὸ δὲ, ἀνϑρώπους ὃς ἐπίορκον ὁμόσει, κατήγαγε μὲν 
καὶ νῦν, ὡς x«i ἀλλαχοῦ, τὸ πληϑυντιχκὸν εἰς ἑνιχὸν, ἔστι δὲ οἷον ἐπιδιόρϑωσις. εἰ γὰρ καὶ ἀνϑρώ- 4o 
πους εἶπεν ἁπλῶς, ἀλλὰ ἀληϑῶς ὁ ἐπίορχος τιμωρεῖται. ἔστι δὲ καὶ ὡς ἀντίπτωσις. ὅμοιον γάρ ἐστι 
τῷ, τίνυνται ἀνϑρώπων, ὃς τις ἐπίορκον ὀὁμόσει. ἐχρήσατο δὲ ὁ ποιητὴς xai ἐν ἄλλοις τούτῳ τῷ 
σχήματι. ( Vers. 261.) Τὸ δὲ ἐπενεῖχαι δηλοῖ μὲν τὸ ἐπενέγχαι, οὗ δεύτερος ἀόριστος ἐπενεγκεῖν. ἔστι 

áo δὲ ἡ κλέξις Ἰωνική. Ἡρόδοτος δὲ ἄλλως αὐτὴν ἐκλαμβάνει ἐν τῷ, μαχλοσύνην ἐπενείκασά οἱ, τουτέστι 

χατηγορήσασα, ὡς ταὐτὸν ὃν εἰπεῖν ἐπενεῖχαι, καὶ αὖ πάλιν ἐναγαγεῖν, ἐξ οὗ καὶ ὁ ἐνάγων καὶ 

ὃ ἐπακτὸς ὅρκος. μετὰ δέ γε τῆς ἀνὰ προϑέσεως ἄλλο τε σημαίνει, ὡς δηλοῖ μετ᾽ ὀλίγα τὸ, ἀνενείκατο 
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φώνησέν τε. ἐκ δὲ τοῦ ἐνεῖχαι ῥήματος καὶ τὸ ἐξενεῖχαι παρ᾽ ̓ Προδότῳ ἐπὶ ἐχφορᾶς νεκρικῆς, ὡς δηλοῖ 

TO, ἐξενεῖκαι κάλλιστα χαὶ ϑάψαι. φέρεται δὲ xai εἰσέτι νῦν 5j. λέξις τοῦ ἐνεῖχαι παρά τισι τῶν Καπ- 

παδοκικῶν ἀνὸρῶν. ὥς πὲρ δὲ ταὐτὸν τὸ αἰεὶ καὶ τὸ αἰὲν κατά τινα μεταχώρησιν TOU 6 καὶ ν᾽, οὕτω 

χαὶ τὸ ἐνεῖκαι καὶ ἐνέγκαι. πρωτότυπον δὲ αὐτῶν, ὡς καὶ ἑτέρωϑι ἐῤῥέϑη,. τὸ ἔχω, ὡς δῆλον καὶ ἐχ τοῦ 
ἐνήνοχα καὶ ἐξενήνοχα καὶ τῶν ὁμοίων: τὸ γὰρ αὶ τοῦ μέσου παρακειμένου πολλῷ πρότερον τῷ ἐνεστῶτι 
ἔγκειται. ἔχω οὖν καὶ ᾿Ιωνικῶς ἔχω. ἡ δὲ μετὰ προϑέσεων σύνϑεσις κοινῶς μὲν διὰ τοῦ ν ποιεῖ τὸ 
ἐνέγκω καὶ τὰς ἐξ αὐτοῦ κινήσεις, ᾿Ιωνικῶς δὲ σὺν τῷ ( ἐχφωνεῖ τὸ ἐνείκω xoi ὅσα ἐξ αὐτοῦ. 
(Vers. 265.) Τὸ δὲ σφὲ ἐν τῷ, ὅτις σφ᾽ ἀλίτηται, σημείωσει πληϑυντικῶς ῥηθέν. εἰ γὰρ καὶ ἡ viv 
παρφῳδία ἔφην» ἐμοὶ Stc ἄλγεα δοίή ὅσσα δίδωσιν, ἀλλ Ὅμηρος πληϑυντιχῶς γράφει, ϑεοὶ ἄλγεα ; 

10 δοῖεν ὅσσα διδοῦσι, ὃ τις σφ᾽ ἀλίτηται ὀμόσσας, ἤγουν "αὐτοὺς ἀλίτηται. (Vers. 266.) Ὅτι ὥς περ 50 

ἀλλαχοῦ στομάχους ἀρνῶν, οὕτω καὶ νῦν 0 βασιλεὺς ἀπὸ στόμαχον κόπρου τάμνε νηλέϊ χαλ κῷ. μεϑὸ 
τὸν ἐπὶ ὅρκῳ σφαγέντα χάπρον Ταλϑύβιος πολιῆς ἁλὸς ἐς μέγα λαῖτμα onp ̓ἐπιδινήσας βόσιν ἰχϑύ- 

σιν, οἱ τρόφιμοί εἰσι ϑαλάσσης τῆς πάντα χλυζούσης τὰ ἐν ἀνϑρώποις κακά. οὐ γὰρ ἦν; φησὶ, ϑέ- 

μις τὰ ἐπὶ ὅρκῳ σφαγέντα, είς τροφὴν ἀνϑρώπους προσίεσθαι, ὡς καὶ ἐν τοῖς φϑάσασιν εἴρηται, διὰ 
τὸ ἐπὶ δεινῷ ἢ καὶ στυγητῷ πρόγματι τὴν ϑυσίαν ταύτην γίνεσϑαι χαὶ μὴ πανηγυρικὴν εἰναι καὶ χαρ- 

μόσυνον. οὐὐῆς, δέ, φασιν, ἐπεὶ μὴ συγγεγονέναι τῇ Βρισηίδι ὀμνύει, τὸ ἐναντίον ϑύει, τὸν κάπρον 

δηλαδὴ, φιλοσυνουσιαστὴν ὄντα. ἐν μέντοι τοῖς περὶ ᾿“λεξάνδρου καὶ δῆενελάου ὅρκοις, ἐπεὶ ἡσυχία 
| τῷ στρατεύματι ὠμνύετο, οἷα "τοῦ παντὸς ἔργου παρὰ τοῖς μονομάχοις κειμένου, καλῶς νεογνὰ 
β 1251 προβάτων ἐθύετο. εὐήϑη μὲν γὰρ χαὶ ἡσυχαῖα τὰ πρόβατα, οἱ δὲ ἄρνες ἐπὶ μᾶλλοιι τοιοῦτοι. διὸ 

20 καὶ οἰκεῖοι τῇ ἐκεῖ περιπετείῳ ἤσαν» ἱστορεῖται δὲ χαὶ ὅτι πρὸς τὰ ὕρκια ὕστερον οἱ ᾿Αττικοὶ τρισὶ 
τούτοις ἐχρῶντο, κάπρῳ, κριῷ καὶ ταύρῳ. ὅτι δὲ καὶ ἁπλῶς ἐν πολλαῖς τῶν ϑυσιῶν τριττύϊ ζῴων 
ἐχρῶντο, εἴρηται ἐν τοῖς εἰς τὴν Ὀδύσσειαν. (Vers. 267.) Πολιὴ δὲ καὶ νῦν ϑάλασκσα, ov μόνον 60 
ἡ γραῖα ἢ ἡ λευκὴ ἢ καὶ ἔντιμος, ἀλλὰ καὶ ἡ πολλὴ κατὰ τοὺς παλαιούς. ὡς γὰρ ἐσχάτη ἐσχατιὴ, δρμὴ 
δρμιὴ, σχοπὴ σχοπιὴ, οὕτω, φασὶ, καὶ πολλὴ πολιή. ἄλλως δὲ, εἰ ποτὲ μὲν μέλας πόντος, ποτὲ δὲ 
πολιὴ ϑάλασσα ἡ ὡς εἰπεῖν γραῖα, μνηστέον ὡς διὰ τοῦτο xoi Ποσειδῶν μέλανϑος ἐπιϑετικῶς εἴρη- 
ται, ἐπεὶ καὶ μέλαν ὕδωρ καὶ λευχὸν δὲ αὖϑις λέγεται, ὡς εἶναι τὸ ἄνϑος ott pue πολιώσεως ὑδατη- 

eas εἴτουν λευκότητος. ὃ δὲ νοῦς τοῦ μέλανϑος c ὅμοιος τῷ πελαργός. ἐπειδὴ καὶ ταὐτὸν ὥς nag μέλαν 
καὶ πελὸν, οὕτω καὶ ἀνθηρὸν καὶ ἀργὸν, ἤτοι λευχόν. *( Vers. 2 70. ) Ὅει ᾿᾿γαμέμινων μὲν τὸ περὶ τῆς1184 
ἄτης νόημα, ἐπλάτυνε πρὸ μικροῦ, ἡχιλλεὺς δὲ ἐν ὀλίγῳ περιγράφων φησὶν ἐν ᾿Αργείοις" Ζεῦ πάτερ; 

Zo ἢ μεγάλας ἄτας ἄνδρεσσι διδοῖσϑα. καὶ ὁμολογεῖ καὶ αὐτὸς ἐχ μεμοιραμένης ϑεομηνίας γενέσϑαι τὰ 

μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τοῦ βασιλέως, ἵνα πολλοῖς ᾿ἽΙχαιοῖς ϑάνατος γένηται, 6 ns ἢν ἡ ἀλλαχοῦ ῥηϑεῖσα. 

Διὸς βουλή. φησὶ γάρ" οὐκ ἂν δήποτε ϑυμὸν ἑνὶ στήϑεσσιν ἐμοῖσιν «Δτρείδης ὥρινε διαμπερὲς, οὐδέ 

xt κούρην ἦγ ev ἐμεῦ ἀξχοντος; ἀμήχανος, *aALo no Ζεὺς 1j eX. ᾿“ἰχαιοῖσι ϑάνατον πολέεσσι γενέ- 10 

σϑαι. καὶ ἔστι TO ἤϑελε Ζεὺς ὃ ὅμοιον τῷ ἐβούλετο, ἐξ οὗ τὸ, Διὸς ἐτελείετο βουλή. Ὅρα δὲ τὸ διδοῖσϑαν 

ἐκ τοῦ διδῶ διδοῖς γεγονὸς χατὰ πλεονασμὸν, ὁποῖος ἐστὲ καὶ ἐν τῷ ἔφησϑα καὶ οἶσϑα καὶ τοῖς 

ὁμοίοις. (Vers. 272. ) Τὸ δὲ, ὦρινε διαμπερὲς, δηλοῖ μὴ κενὸν εἶναι op ivan. τινὰ ϑυμικῶς ἁπλῶς, 

ἀλλ εἴ περ ἐπὶ μαχρὸν καὶ διόλου κατὰ τοὺς μηνίοντας καὶ ἐγ: κοτοῦντας. αὐτὸ γὰρ οὐκέτι ἐπαινετὸν 

διὰ τὸ ὑπερλίαν, καὶ διότι ὑπὲρ τὸν κανόνα ἐστὶ τοῦ μηδὲν ἄγαν. ( Vers. 273.) Τὸ δὲ ἀμήχανος 
μεγαλόκϑυμον καὶ αὐτὸ δεικνύει τὸν ἥρωα καὶ ἀκράχολ ον, ὃς yt xoi ἀπομηνίσας xai καταλλαγεὶς aui 20 

4o yavov τὸν βασιλέα λέγειν ὅπως ἂν καὶ εἴπῃ τις ἑρμηνεύων, εἴτε ὡς δυσμήχανον, εἴτε ἀφελῆ καὶ μὴ 
εἰδότα μηχανᾶσϑαί τι, εἴτε χαὶ ὡς ἀνάλωτον μηχαναῖς. (Vers. 282.) Ὅτι οὐ μόνον ϑεοὺς av: c 

ποις εἰχάζει ὃ μῦϑος, ἀλλ᾿ ἔστιν ὅτε καὶ ἀνάπαλιν, ὡς καὶ ὕτε τὸν Ay αμέμνονα Aii καὶ Ποσειδῶνι 

καὶ "osi, xal viv δὲ τὴν Βρισηίδα ἐκέλην λέγει χρυσῇ ᾿Αγροδίτῃ. παρακατιὼν δὲ σεμνότερον ἔτι φρά- 

ζει, εἰπών" εἶπε δ᾽ ἄρα κλαίουσα γυνὴ εἰχυῖα "ϑεῆσι οὐκέτι LL τινὶ ima Cay αὐτὴν, ἀλλὰ πολλαῖς» 5o 

1252ug καὶ ἀλλαχοῦ τὴν ' Ελένην ἀϑανάταις ϑεαῖς ἐοικέναι εἰς ὦπα ἔφη. «Αὕτη ἡ Βρισηὶς ὡς εἶδε Πάτρο- 
χλον δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ, ἀμφ᾽ αὐτῷ χυμένη, ἤγουν χυϑεῖσα, AG^ ἐκώχυε, χερσὶ δ᾽ ἄμυσσε 
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στήϑεα v ἠδ᾽ ἁπαλὴν δειρὴν, ἰδὲ χαλὰ πρόσωπα. καί πως δοκεῖ xara τοὺς παλαιοὺς ἐνταῦϑα συνά- 
χϑέσϑαι ὃ ποιητὴς τῇ τοιαύτῃ αἰκιξομένῃ. Καὶ ὅρα TO χυμένη, δι οὗ ἢ τὸ ἁπαλὸν δηλοῦται τοῦ 

4o γυναικείου σώματος ἢ καὶ τὸ ταχὺ συνηϑως τοῦ δρόμου, καϑὰ καὶ τὸ ἐχέοντο, ὡς "πρὸ μικροῦ εἴρη- 
ται. CVers. 286.) Τὸ δὲ λίγα ἐπίῤῥηιιά ἐστιν ὅμοιον τῷ τάχα καὶ σάφα. (Vers. 387. ) Ἰστέον δὲ ὡς 

τοιαύτη τις ἡ ἐπὶ τῷ Πατρόκλῳ λιγεῖα μονῳδία τῆς Βρισηίδος" Πατροκλέ, μοι δειλῇ, ἤγουν ἐμοὶ τῇ 

, δειλαίᾳ; πλεῖστον χέχαρισμένε ϑυμῷ, ζωὸν μέν σὲ ἔλειπον ἐγὼ χλισίηϑεν ἰοῦσα, νῦν δέ τε τεϑνειῶτα 

χκιχάνομαι ὄρχαμε λαῶν ἂψ ἀνιοῦσα, 0 ἐστιν ἐπανελϑοῦσα᾽ ὥς μοι δέχεται χαχὸν ἐκ χακοῦ αἰεὶ, του- 
τέστι συνεχῆ E xci ἀλλεπάλληλα τὰ καχά. καὶ χεῖρον οὐδὲ τοῦτό μοι τῆς παρὰ τῷ “ἡγαμέμνονι 

διατριβῆς. χαὶ οὕτω μονῳδήσασα εἶτα ( Vers. 294.) διηγεῖται ὡς εἶδε τὸν ἄνδρα καὶ τοὺς ἀδελ- 

φοὺς ἀναιρεϑέντας, καὶ οὐ καϑ' ἕνα, ἀλλὰ πάντας. ἅμα, ὅ᾽ πὲρ ἀπαραμύϑητον. οὐ γάρ τις 10 

περιελείφ ϑη κουφίζων τὸ πένϑος, ὅτε xoi τὴν αὐτῆς πατρίδα ἐπόρϑησεν Ades. διηγεῖται δὲ 
xai (Vers. 297.) ὕπως παραμυϑούμενος αὐτὴν ὁ Πάτροκλος τότε χλαίειν οὐκ εἴα, ἀλλ ἔφασχεν 

᾿Ζχιλλέως χουριδίην ἄλοχον ϑήσειν. ἔνϑα αἰτιῶνται τινὲς τὸ χουριδίην, λέγοντες, οὐ κυρίως λέγε- 

σϑαι κουριδίην τὴν ἀφ᾽ ἑτέρου γενομένην ἄλλῳ, ἀλλὰ τὴν ἐκ παρϑενίας. ϑεραπεύεται δὲ ἡ αἰτία- 
σις ἢ ἀπὸ τοῦ προσώπου, γυνὴ γὰρ λαλεῖ οὐκ ἔχουσα ἐνευδοκιμεῖν χυριολεκτήμασιν; μάλιστα δὲ 

50 "διὰ τοῦ ὡς ἐλλειπτικῶς. ἵνα λέγῃ», ὡς χουριδίην ἄλοχον, ὁποῖον καὶ τὸ, μάχοντο δέμας πυρὸς, ἤτον 
ὡς πῦρ. εἰσὶ δὲ ῥητῶς τὰ τὴς Βρισηίΐδος ( Vers. 291. .) τοιαῦτα zo Θμηρικὴν φρᾶσιν" ἄνδρα μὲν, 

ᾧ ἔδοσάν με πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ; εἶδον πρὸ πτόλιος δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ; τρεῖς τε κασιγνή- 
Povg, τούς μοι μία γείνατο μήτηρ, κηδείους, οἱ πάντες ὀλέϑριον ἦμαρ ἐπέσπον. οὐδὲ μὲν οὐδέ n 

ἔασχες, Or ἄνδρ᾽ ἐμὸν ὠχὺς ᾿4χιλλεὺς ἔχτεινεν, πέρσεν δὲ πόλιν ϑείοιο Μύνητος, κλαίειν, αλλά μ᾽ 20 
ἔφασχες ᾿άἄχιλληος ϑείοιο κουριδίην ἄλοχον ϑήσειν, ἄξειν τ΄ ἐνὶ νηυσὶν ἐς φϑίην, δαίσειν δὲ γάμον 
μετὰ “Μυρμιδόνεσσι. τῷ σ᾽ ἄμοτον: ἤγουν διό σε ἀπλήρωτον καὶ πολὺ χλαίω τεϑνειώτα, μείλιχον αἰεὶ, 
ὃ ταὐτόν ἐστι τῷ γλυχύϑυμον, οὗ ἐστέρηται pine , ὡς δηλοῖ ἐν τοῖς ἑξῆς τὸ, οὐ γάρ τι γλυχύϑυ- 
μος ἀνὴρ οὐδ᾽ ἀγανόψθων. ἐχρὴν δὲ ἄρα τῷ Ap ὄντι τοιούτῳ ἑταρισϑῆναι τὸν ἐνηὴ καὶ αἰεὶ μεί- 
λιχον Πάτροχλον, εἴ πως δι᾽ αὐτοῦ χκατακιρνᾶται 1j ἐκείνου πικρία εἴς τινα 7^ υχύτητα. καὶ τοιαῦτα 

μὲν τὰ τῆς Βρισηίδος. Σημείωσαι δὲ χαὶ ἐνταῦϑω, ὅπως ὁ ποιητὴς ἀφορμὰς εὑρίσχει τοῦ Feci 

λειν παλαιὰς ἱστορίας τῇ ποιήσει, χαὶ τὸ eA ewe ἀναπληροῦν, κἂν ἀπὸ τοῦ δεχάτου ἕτους ἤρξατο 

θο χαὶ ὅτι χαὶ μονῳδεῖν δεινόλτατός ἐστι χαὶ διὰ πάσης ἰδέας λόγων ἡ ἥχειν δεξιώτατος. (Vers. 282.) Ἰστέον 

δὲ ὡς εἰ καὶ ταὐτὸν ἐχέλ lg καὶ εἰχεῖα, ὕμως xar ἄλλην χαὶ ἄλλην ἀναλογίαν τὸ μὲν τὴν διὰ μόνου δι- 

χρόνου ἔχει γραφὴν; τὸ δὲ τὴν διὰ διφϑόγγου. Περὶ δὲ χρυσὴς “Αφροδίτης ἐγράφη μὲν xoi ἀλλαχοῦ, 3o 
exorto» δὲ xal νῦν, ὡς οὕτω λέγεται 1 ἢ διὰ τὸ XOU pops γυναικῶν γὰρ τοῦτό γὲγ. διὸ καὶ ἔσχωψεν 

“Ὅμηρος ἄνδρα, ὃς χρυσὸν ἐφόρει vtt χοΐρη, ἴσως δὲ καὶ ὅτι “χρυσῷ τὰ χατ᾽ αὐτὴν ἀνύεται, ὡς δίχα 

τῶν ἄλλων χαὶ ἡ Δανάη δηλοῖ, ἁλοῦσα χρυσῷ ῥεύσαντι ἐς αὐτὴν, ἔτι δὲ καὶ ἡ 4ταλάντη μήλων χρυ- 

{1δϑσέων ἐπιῤῥίψει τόν τὲ δρον μον προδοῦσα καὶ ἑαυτὴν. ὅτι δὲ χρυσῷ ἡ τοῦ μύϑου “Ἀφροδίτη ὁ ἔχαιρε, δηλον 
καὶ ἐκ τοῦ ἱστοροῦντος ὅτι Σόλων πανδήμου “Ἵγροδίτης i ἱερὸν ἱδρύσατο ἀπὸ γυναίων, εὐ τος ἐπὶ οἴκη- 

μάτων ἐχεῖνος ἔστησε πριάμενος διὰ τοὺς νέους. χαίρει γὰρ ἡ δαίμων ταῖς χρυσαγωγοῖς ἑταιρίσι. διὸ καὶ 
ἐπίϑετον “Ἀφροδίτης που ἑταίρα κατὰ οἰχείωσιν. τοιούτῳ δὲ λόγῳ αὐτῇ ὡς καὶ χαλῃ καὶ φιλοχρύσῳ: χαὶ 
o χρύσοιρυς ἰχϑὺς ἱερὸς ἤδετο » τουτέστιν ἐφημέξετο. εἰ δὲ καὶ τὰ τῆς μυϑικῆς 4φροδίτης τοιαῦτα, 
οὐκ ἤδη χαὶ πάσαις γυναιξὶ δέδοται χρυσῷ στίλβειν, ἀλλὰ νεάνιδες μὲν uc, xat χοῦραν, δὲ ᾿Ομηρικαί 

τινεςς χρυσοφορείτωσαν. “Συρακουσίοις δέ. φασιν, ὕστερον νόμος nv τὰς γυναῖκας μη χοσμεῖσϑαν 40 
χρυσῷ μηδ᾽ ἄνϑινα Quo» μηδ᾽ ἐσθῆτας πορφυρᾶς ἐχούσας παρυφάς, εἰ μή τις αὐτῶν συγχωροίη 
ἑταίρα εἰναι κοινὴ καὶ οὕτω οἰχεία τῇ χρυσῇ “Ἀφροδίτῃ T) καὶ ἑταίρῳ» καὶ τὸν ἄνδρα δέ φασι μὴ 
καλλωπίζεσθαι, εἰ μὴ ̓ ὁμολογοίη μοιχεύειν ἢ κίναιδος εἶναι. ἀλλὰ τοῦτο μὲν Συρακουσίων ἔϑος. παρὰ 

δὲ τῷ ποιητῇ εὕρηται, ὃ μέγας ᾿Οδυσσεὺς ἐσθῆτι περ ng χρησάμενος χατὰ τὸν τῆς Πηνελόπης λόγον, 

10 χαὺὶ ἀδιαλλαττούσῃ, ὁ οποίαν χαὶ οἱ ὕστερον εἰς πλάτος ἐμιμήσαντο, ποριυρέῳ δέ 76 ἁπλῶς gage 565 
σμεῖσϑαν ἄνδρας ἐφεῖτο, χαϑιὰὶ καὶ Ὅμηρος δηλοῖ, καὶ “Ζάχωνες δὲ ὕστερον αὐτὸ ἐπιτήδευον ἔν τε 
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ἄλλοις; φασὶ; φορήμασι χαὺ ἐν χλαμύσιν, ἐξαιρέτως δὲ χατὰ πόλεμον. δοχοῦσι δὲ μηδὲ ποικιλίαν € ἔχειν 

τὰ φορούμενω, οὗ τὸ ἀνάπαλιν παρὰ ταῖς “Ἵττικαῖς γύμφαις, ὡς o χωμεχός δηλ οἵ. ἁπλῶς οὖν εἰπεῖν, 

ἢ νόμῳ ἢ ἔϑει ἢ ἢ προσώπων ἰδιότητι κατὰ καιροὺς ἄλλοτε ἄλλους τὰ τοιαῦτα ὁ χατ ᾿ ἀνθρώπους βίος 
διοικονομεῖται. ϑετέον δ᾽ ἐνταυϑα καὶ τὰς τῷ Κυψέλλῳ φίλας χρυσοφόρους, ὃς, φασὶ, περὶ κάλλους 

γυναικὼν ἐν qug ἀγῶνα διέϑετο, καὶ ὡς ἐνίκησεν 7 αὐτοῦ γυνὴ Hoodia j ἐκράτησεν ὁ ἀγὼν naQ 

᾿Ηλείοις, καὶ αἱ αγωνιζομεναν γυναῖκες χϑυσοφόροι ὠνομάζοντο, ἴσως μὲν καὶ διὰ κόσμον, ἴσως δὲ 
χαὶ διὰ κάλλος. (Vers. 289.) To δὲ κιχάνομαι κοινότερον κιχάνω λέγεται. διφορεῖται ovv. (V ers. 290. ) 

To δὲ, ὡς μοι δέχεται, διὰ μέτρον οὕτως à geo Un. TO yog κοινὸν; ὥς μὲ δέχεται. CVers. 291.) To 

δὲ, ἄνδρα o ἔδοσαν μὲ πατὴρ χαὶ μήτηθ , ἄριστα ἔχει. γυνὴ y«g δίδοται ἀνδρὶ εἰς ὑποταγήν. διὸ χαὶ 
12δϑδάμαρ λέγεξαι, ὡς αὐτὴ δαμαξομένη τῷ X ου μὴν ἀνάπαλιν; ὥστε κυριεύσει αὐτῆς D ἀνὴρ, ὡς 

δώρου δεσπότης. οὕτω δὲ καὶ ἐν τῇ " Qüvo*osic πολλαχοῦ φαίνεται. διὸ xoi οἱ ᾿Δττικοὶ τὸν σύνευνον χύ- 20 

20 

3o 

40 

Quov ἔλεγον, ὡς χαὶ ὁ χωμιχὸς. ἐν τοῖς “Ιππεὺσι δηλοῖ. ( Vers. 293. ) Ev ài TQ, τρεῖς κασιγνήτους ; οὐ 

μάτην προσέϑετο ἡ Βρισηὶς TO, οὕς μοι μία γείνατο μήτηρ, αλλ᾽ ὅτι τῶν τοιούτων, ὡς χαὶ προεδηλώ- 

2n, μάλιστα χηδομεϑα" διὸ καὶ εὐϑὺς ἐ ἐπάγει, χηδείους" τοῦτο δὲ πολλαχοῦ φαίνεται τῆς ᾿Ομηρικῆς 

ποιήσεως" χαὶ διότι μάλιστα φιλ Ἰομήτορες αἱ νεάνιδες, διὰ τοῦτο οὐ μέμνηται πατρός. ὅλως δὲ ἐδέησεν 

ἑρμηνείας εἰς τὸ χασιγνήτους € διὰ καὶ τοὺς ἁπλῶς συγγενεῖς οὕτω ποτὲ λέγεσθαι, ὡς ἀλλαχοῦ δεδήλωται. 

(Vers, 294 ) Κήδειος δὲ, οὗ κηδεταί τις, ἐκ TOU xiog. " δὲ γραφὴ ὡς ὁ ἐν Ὀδυσσείᾳ κήτειος. To δὲ 

ἐπέσπον ὅτι δεύτερος ἀόριστος ἐστὶν ἐνεργητικς ἐξ ov ἀπαρέμφατον. ἐπισπεῖν, χαὶ μετοχὴ ἐπισπὼν 

ἐπισπόντος, καὶ μέσος δεύτερος ἀόριστος ἐπισπόμενος, πολλαχοῦ τῶν ᾿θμηριχῶν ποιήσεων διάδηλόν 

ἐστι. (Vers. 290.) “Πόλιν δὲ λέγει Μύνητος τὴν προϊστορηϑεῖσαν «ἡδραμυτηνὴν «Ἵυρνησσον; τὴν JL. 

τρίδα τῆς “Βρισηίδος, τῷ βασιλεῖ καὶ ταύτην ἐπονομάσας; καϑὰ καὶ τὴν Τροίαν, ὅτε πόλιν “Πριάμοιο 

λέγει αὐτὴν. καὶ εἰλλ απ οῦ «Ἴημνον πόλιν ϑείοιο Θόαντος. διότι χαὶ κατὰ τὴν τραγῳδίαν τοῦ κρατοῦν- 

τος ἡ πόλις νομίζεται. ϑεῖον δὲ ἡ γυνὴ τὸν Μύνητα καλεῖ, πατρικῶς φιλοῦσα. λέγει δὲ αὐτίκα οὕτω 30 

χαὶ τὸν Aida, ὡς oiov ἀμειβομένη αὑτὸν oig ὑπὲρ vri εἰς τοσοῦτον ἐιήνισεν. ( Vers. 297. ὴ" “ἅμο- 
τον δὲ καὶ voy TO πλῆρες καὶ ἀγνενδεὲς χαὶ μεστὸν, ὡς ἐκ μεταφορᾶς τῶν μοτουμένων τραυμάτων. ἄπο- 
τελευτῷ δὲ ὁ νοῦς τῆς λέξεὼς εἰς τὸ λίαν. ' ρα δ᾽ ἐν τῇ ῥηϑείση μονῳδίᾳ TO τεϑνειότος διφορηϑὲν ὡς 

ἔϑος τὴν παραλήγουσαν. προεχκταϑὲν γὰρ εἰτα ἐν τῷ τελευταίῳ acc συστέλλει αὐτήν. (Vers. 501.) 
Ὅτι ἔχλαιεν μὲν ἡ Βρισηὶς, λέγουσα, ὡς ἐρῥέϑη, τὰ δοκοῦντα, ἐπὶ δ᾽ ἐστενάχοντο γυναῖχες » Πάτρο- 

χλον πρόφασιν. σφῶν δ᾽ αὐτῶν xpós ἑκάστη. TO δὲ, Πάτροχλ ον πρόφασιν y X εἰς παροιμίαν ὕστε- 
ρον ἔπεσε, ÓL ἣν ἔχει, εὔρυϑμον συντομίαν χαὶ πιϑανότητα. καὶ λέγεται ἐπὶ τῶν προσποιουμένων μὲν 

ποιεῖν τι διὰ τήνδε τινὰ αἰτίαν, τῷ ὄντι δὲ ἄλλως τοῦτο ποιούντων. ἐπεὶ γὰρ χάρτα τοι φιλοίχτιστον ὴ 

γυνὴ; συνοδύρονται μὲν αἱ αἰχμαλώτιδες τῇ Βρισηίδὲ πενϑούσῃ τὸν Πάτροκλον, πλὴν oU κλαίουσιν 
ἐπὶ Πατρόκλῳ, ἀλλὰ δοχοῦσι μὲν οὕτω χατὼ τὸ προφραινόμενον;, τὸ δ᾽ ἣν πρόφασις ἄλλως, ἀληϑῶς δὲ 
ἑχάστη τὰ ἑαυτῆς ἀνακχλαίεται κήδεα. οὕτω καὶ ἐν ᾿δυσσείᾳ πενϑοῦσι μὲν ἀληϑῶς rov Ὀδυσσέα ὁ Τηλές 

poros χαὶ ἡ “Ελένη καὶ ὁ “Μενέλαος; συμπενϑεῖ δὲ αὐτοῖς καὶ ὁ “Πεισίστρατος, ἀλλ᾽ εἴποις ἂν * *'Qàvo- 4 

σέα πρόφασιν, τῷ ὄντι δὲ τὸν ἀδελφὸν ᾿Αντίλοχον. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι πρόφασίς ἐστιν ἡ μὴ ἀληθὴς; ἀλλ᾽ 
ἐπιπολαία καὶ προβεβλημένη φάσις. ( Vers, 303.) "Orr oi γέροντες uiv ἀμφὶ τὸν ᾿“χιλλέα ἀγείρονται, 

λισσόμενοι δειπνῆσαι; ὁ δ᾽ ἠρνεῖτο στεναχίζων καὶ λέγων" λίσσομαι . εἴ τις ἔμοιγε φίλων ἐπιπείϑεϑ'᾽ 
ἑταίρων, μή μὲ πρὶν σίτοιο χελεύετε μηδὲ ποτῆτος ἄσασϑαι ἤγουν χορέσασϑαι φίλον. ἦτορ, ἐπεί μ᾽ 
ἄχος αἶνον ἱχάνεν" δύντα δ᾽ ἐς ἠέλιον μενέω καὶ τλήσομαι i ἔμπης. χρήσιμα δέ ποτε ταῦτα εἰς νηστείας 
ἔνστασιν πα "γημέριον. καρτεριχὸς Ó ἐνταῦϑα εὕρηται ὃ Api eve, & γε τοῖς ἄλλοις φάμενος, γὺν δ᾽ 50 

ἔρχεσϑ'᾽ ἐπὶ δεῖπνον, ἵνα ξυναγωμεὲν Ἄρηα, ἐκεῖνος ἐγκρατῶς ἔχει τοῦ δειπνῆσαι. δοχοῦσι δὲ χαὶ οἱ σὺν 
αὐτῷ νῦν ἀριστεῖς τοιοίδε εἶναι. εἰ μὴ ἄρα ὕστερον κατὰ τὸ σιωπώμενον ἐδείπνησαν καὶ αὐτοὶ καὶ σὺν 
τοῖς ἄλλοις οἴχονται μετὰ δεῖπνον; ὥς nou ὁ ποιητὴς, περὶ ὧν φησιν Ὅμηρος, ὡς ἄλλους μὲν ἀπε- 

σχέδασε βασιλείας ὁ ἀχιλλευς, δοιὼ δ᾽ ᾿Ἵτρείδα μενέτην καὶ Ὀδυσσεὺς καὶ ; Νέστωρ χαὶ ᾿Ιδομενεὺς xci 
Φοῖνιξ, τέρποντες πυκινῶς ἀκαχήμενον, ἤγουν ἐφιέμενοι τέρπειν ἐκεῖνον οἷς ὡς εἶχος ἔλεγον , εἰ καὶ μὴ 
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60 αὐτὸς πρὸς αὐτοῖς εἶχε τὸν γοῦν. φησὶ γάρ" οὐδέτι ϑυμῷ τέρπετο, πρὶν πολέμου στόμια; δύμεναν αἷ- 

ματόεντος. ἔχει δέ τι ἀστειότητος το πολέμου στόμα δύμεναι; εἴ τις ὑπονοήσει,, ὡς ὁ “χιλλεὺς τρο- 

φὴν μὲν εἰς τὸ ἐχείνου στόμα δῦναι οὐκ ἤϑελεν, avrog δὲ πολέμου στόμα δῦναι ἐπεϑυμεῖ, ὃ πολλοὺς 

χατεμασήσατο ἀριστεῖς. τοιοῦτον γάρ τι δηλοῖ τὸ αἱματόεντος. καινὸν δὲ οὐδὲν, εἰ στόμα λέγει πολέ- 
μου͵ τὸ τοὺς “μαχομένους ἀπεσϑίον. ὡς γὰρ οὐρὰ στρατοῦ τὸ ὄπισϑεν, ἐξ οὗ xci τὸ οὐραγεῖν καὶ ὁ 

οὐραγος:; οὕτω καὶ στόμα; ἐν ᾧ οἱ χροΐ ἵστανται. (Vers. 5312.) Σημείωσαι δὲ ὅτι τὸ τέρπειν 

{18θούδέν τι ἄλλο ἐστὶν ἢ τὸ ἐξ ἀϑυμίας * εἰς γλυχυϑυμίαν μετατρέπειν χατὰ μετάϑεσιν μετα βόλοθα xat 
συντελεῖ TL αὐτὸ εἰς TO τερπικέραυνος, ἤγουν τρέπων κεραυνοῖς. Aides HOAEOE μὴ πειϑόμενος οὕτω1254 

μετατραπῆναι οὔ τι ϑυμῷ τέρπεσϑαι λέγεται. Ὅρα δ᾽ ἐνταῦϑα χαὶ οἵαν εὐπορίαν γραφῆς παρεῖδεν ὁ 

ποιητὴς διὰ τὸ εἰς ἕτερα κατεπείγεσθαι. ἐν γὰρ τῷ, ἘΠΕ ποτές ἀκαχήμενοι; πολλὰ εἰχεν ἡϑοποιῆσαι 10 

x«Ó ἕχαστον τῶν εἰρημένων ἡρωικῶν προσώπων. οὐκ ἐποίησε δὲ αὐτο; οἷα σπεύδων εἰς τὰ σχοπιμώ- 

τερα. Εἰ δὲ xat ἔτερπον μὲν οἱ ἥρωες λόγοις τὸν Apa, ὁ δὲ ovy ὑπήκουεν, ὅρα, λόγους τούτους 
ἡρωικοὺς ἀπράκτους μείναντας διὰ τὸ ἄγαν ἄχος τοῦ ἀκούοντος. (Ver 8. 514.) ἡ Ὅτι; δ περ ἐν ἄλλοις 

o ποιητής φησιν ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν; τοῦτο ἐνταῦϑα ἀνενείκατο φησιν; ὡς καὶ προεῤῥέϑη, 

ἤγουν ἀνήνεγκε πνεῦμα. λέγειν γὰρ περὶ “Ιχιλλέως, ὅτι ἀνενείχατο φώνησέν τέ. εἴρηται δὲ καὶ ἐν Ὅδυσ- 

10 σείᾳ περὶ τῆς τοιαύτης λέξεως ἀκριβέστερον. *( Verg. 95.1.95). "Ort “ἀχιλλεὺς ἐν τῷ παρεῖναι τοὺς προσε- 

χῶς ῥηθέντας ἀριστεῖς μνησάμενος τοῦ Πατρόχλου λέγει ἀφελῶς, ἐκ τῶν παρὰ πόδας τὸ προοίμιον 
πορισώμενος κατὰ τὴν Ὁμηρικὴν συνήϑειαν, ταῦτα᾽ ἢ ῥά γύ por ποτε xol σὺ, δυσάμμορε, φίλταϑ' 
ἑταίρων, αὐτὸς ἐνὶ κλισίῃ λαρὸν παρὰ δεῖπνον ἔϑηκας npe καὶ ὀτραλέως, ὁπότε σπερχοίατο οἷον 
σπεύδοιεν ᾽Αχαιοὶ Τρωσὶν ἐπιφέρειν πολύδαχρυν Agna. νῦν δὲ σὺ μὲν χεῖσαι δεδαϊγμένος. αὐτὰρ ἐμὸν 20 

οχῆρ ἄκμηνον πόσιος καὶ ἐδητύος, ἔνδον ἐόντων, σῇ ποϑῆ᾽ ὥστε καλῶς οὐ δειπνῶ "ur ἔχων τὸν 
δειπνοποιόν. οἷς ἐπάγει" ὅτι οὐ μὲν γάρ τι κακώτερον ἄλλο πάϑοιμι, οὐδ᾽ εἴ xev τοῦ πατρὸς ἀποφϑε- 
μένου πυϑοίμην" ὅς που νῦν Φϑίῃφι τέρεν κατὰ δάχρυον εἴβει χήτει τοιοῦδ᾽ υἷος, ἤγουν τοιούτου 
υἱοῦ" ὁ δὲ, ἤγουν ὃ ῥηϑεὶς υἱὸς plis ἐγὼ, ἀλλοδαπῷ ἐνὶ δήμῳ εἵνεχα eiie “Ελένης Towoi 
πολεμίζω, ἠὲ τὸν, ἤγουν τοῦτον, ὃς Σ,χύρῳ μοι ἐνιτρέφεται φίλος υἱὸς ,) εἴ που ἔτι ζώει, Νεοπτόλεμος 

ϑεοειδής. xol ἐπάγει καὶ αἰτίας ἀξιολόγους τῆς οὕτω πολλῆς ἐπὶ τῷ Πατρόκλῳ λύπης" πρὶν uiv γάρ 

$o μοι ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ἐώλπει, οἷον "ἐμὲ φϑίσεσϑαι ἀπ᾿ Aoysog ἱπποβότοιο αὐτοῦ ivi Τροίῃ. σὲ δέ 

τε Φϑίηνδε νέεσϑαι, ὡς ἄν μο: τὸν παῖδα Σ᾽κυρόϑεν ἐξαγάγοις, καί οἱ δείξειας ἕκαστα, χτῆσιν ἐμὴν, 

δμῶάς τε, καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα. εἶτα (Vers. 554.) ὡς τινος ὑποχρούσοντος, τί δὲ ὃ πατὴρ Πη- 
λεὺς οὐκ ἐπιμελήσεται οὕτω τοῦ Νεοπτολέμου; λύει, φάμενος οἴεσϑαι μηκέτι ζῆν ἐκεῖνον. φησὶ γάρ" ὅ0 
ἤδη γὰρ Πηλῆά y ὀΐομαι ἢ κατὰ πάμπαν τεϑνάμεν ἤ που τυτϑὸν ἔτι ζώοντ᾽ ἀκάχησϑαι γήραΐ τὲ 

4o λυγρῷ, καὶ ἐμὴν ποτιδέγμενον αἰεὶ λυγρὴν ἀγγελίην Or ἀποφϑιμένοιο πύϑηλται. eire ἐμφαίνων 
ὃ ποιητὴς ὡς πρὸς οἶχτον ὃ ̓ Αχιλλεὺς ἐλάλησεν ( Vers. 338.) ἐπαγει" ὡς ἔφατο κλαίων, ἐπὶ δὲ στε- 

νάχοντο γέροντες, παραποιήσας 5 παρῳδήσας τὸ πρὸ ὀλίγων λεχϑὲν, ὡς ἔφατο χλαίουσ᾽, ἐπὶ δὲ στε- 

νάχοντο γυναῖκες. xal ἐπάγει" μνησάμενοι τὰ ἕχαστος ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπον, τὰ φίλτατα δηλαδή. 

οὐ δήπου γὰρ μόνην τὴν χτῆσιν καὶ τὸ δῶμα. Καὶ σημείωσαι ὡς ὅμοιον ἐστὶ τοῦτο τῷ, στενάχοντο 
Πάτροκλον πρόφασιν. οὕτω γὰρ καὶ ἐνταῦϑα οἱ γέροντες χλαίουσι πρόφασιν ἃ ἕκαστος οἴκοι ἔλειπον. 
(Vers. 515.) Τὸ δὲ δυσάμμορος δηλοῖ μὲν τὸν δύσμορον κατὰ συνέλευσιν δύο ἐπιῤῥημάτων ἰσοδυνά- 

μων τοῦ δὺς χαὶ τοῦ ἃ καὶ Αἰολικὸν διπλασιασμὸν τοῦ ἀμεταβόλου. δηλοῖ δὲ οὐ μόνον τὸν δυσϑά- 
νατον, ἀλλὰ καὶ τὸν δυσδαίμονα 1 ἤτοι δυστυχῆ ; ὃς καὶ δύσμορος λέγεται. Σημείωσαι δὲ ὅτι ἐπεὶ ταὐ-1255 
τὸν οἶτος καὶ μόρος, δύσμορος δὲ οὐκ ἐξ ἀ ἀνάγκης ὃ xazog ϑανὼν ἀλλὰ καὶ ὁ χακοτυχὴς y ἀκολούϑως 
παρὰ Θεοχρίτῳ μεγάλοιτος κεῖται ὁ πάνυ δυστυχὴς, ληφϑέντος τοῦ οἴτου εἰς τύχην ὁμοίως τῷ μόρῳ. 
( Vers. 316. ) To δὲ λαρὸν, εἰ μὲν χεῖται πρὸ αὑτοῦ τὸ, ἐνὶ κλισίῃσι. συστέλλει τὸ c δαχτυλικῶς" εἰ 

50 δὲ γράφεται ἐνὶ κλισίῃ κατὰ δοτικὴν ἑνικὴν, ἐχτείνει καὐτό. xci ἔστι τοῦτο κρεῖττον. λαρὸν γὰρ τὸ 

ἄγαν LU ψυχῇ xal ὡς εἰπεῖν ϑυμῆρες, παρὰ τὸ Àc ἐπιτατιχὸν καὶ τὸ ἀρῶ TO ἁρμόξω;, χράσει τῶν 

δύο ἃ εἰς ἃ μακρόν. (Vers. 517.) Τὸ δὲ, αἶψα καὶ ὀτραλέως, ἐκ παραλλήλου τὸ αὐ τὸ λαλοῦσι; καὶ 
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ἑρμηνεύουσιν ὀτραλέον. καὶ ὀτρηρὸν ϑεράποντα. Τὺ δὲ, ὁπότε σπερχοίατο ᾽Αχαιοὶ xai ἑξῆς, καιρὸν 
δηλοῖ, ὅτε τὸ δεῖπνον ἣν ἐν Τροίᾳ φίλον ̓ χαιοῖς. συντελεῖ δέ τι καὶ eig τὴν ῥηθεῖσαν τοῦ Πατρόκλου 
σπουδήν. σπερχομένων γὰρ ᾿Αχαιῶν εἰς δεῖπνον ὀτραλέως ἐπονεῖτο εἰς δειπνοποιίαν καὶ Πάτροκλος. 
(Vers. 319.) To δὲ, κεῖσαι δεδαϊγμένος, ἐλλειπτικῶς ἔχει. τὸ δὲ ἐντελὲς προεφράσϑη iv τῷ, 

δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ. ( Vers. 920.) Τὸ δὲ ἄκμηνον τί σημαίνει καὶ ὅϑεν γίνεται, οὐ πρὸ πολλῶν 
δεδήλωται. Τὸ δὲ, ἔνδον ἐόντων, πρὸς ἀκρίβειαν κεῖται. οὐ γὰρ διὰ τὸ μὴ ἔνδον εἶναι τὰ πρὸς 
δεῖπνον ἄκμηνός ἐστιν ὃ ̓ Αχιλλεὺς, ἀλλὰ ποϑῇ Πατρόκλου. ( Vers. 521.) Εἰς δὲ τὸ, ov μὲν γάρ τι 
καχώτερον xoi ἑξῆς, σημείωσαι ὅτι οὐκ εἶπε μεῖζον τὸ ἐπὶ Π]ατρόκλῳ πένϑος τοῦ ἐπὶ τῷ Πηλεῖ καὶ τῷ, 
Νεοπτολέμῳ, ἀλλ᾽ ὅτι οὐ κακώτερα τούτου ἐκεῖνα. μέση δὲ λέξις τὸ οὐ κακώτερα; καὶ δηλοῖ πολλάκις 

10 ἰσότητα. ἔχει δέ πως ὁμοιότητα τὸ νόημα τοῦτο πρὸς τὸ τοῦ LxroQog, εἰπόντος που, μὴ τόσον μηδὲ 
τῶν τεχόντων αὐτῷ μέλειν, "ὅσον τῆς ἀνδρομάχης. (Vers. 322.) Τὸ δὲ πυϑοίμην, καϑὰ καὶ τὸ πύ- 6o 
ϑηται, γενιχῇ ἐν τοῖς ῥηθεῖσι συντέτακται. (Vers. 524.) Τὸ δὲ, χήτει τοιοῦδ᾽ υἷος, παρῴδηται ἐκ 
τοῦ, χήτει τοιοῦδ᾽ ἀνδρός. Ὅρα δὲ ὕπως ἀλλαχοῦ πλατύτερον ἑαυτὸν ἐπαινέσας ὁ ̓ ἀχιλλεὺς ἐνταῦϑα 
ἠρκέσϑη συντόμως εἰπὼν καὶ μυστικῶς, γχήτει τοιοῦδε υἱοῦ, μεγάλου δηλαδή. τοῦτο γὰρ δηλοῖ ἐμ- 
φαντικῶς τὸ τοιοῦδε, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἐξ αὐτοσχεδίου εἰπεῖν μεγαλώνυμον τι ἐπίϑετον. (Vers. 325.) 

“βλένη δὲ ῥιγεδανὴ ἁπλοϊκῶς uiv ἡ φριχτὴ καὶ ὡς εἰπεῖν χρυερά. αἰδεῖται γὰρ AyiAAeUg, εἰ καὶ ἄλλως 
βαρύς ἐστι, σφοδρότερον αὐτῆς καϑίξεσϑαι ἐν ἐπηκόῳ ἡρώων, καὶ “μάλιστα τῶν βασιλέων. συμφωνεῖ! 187 
δὲ τῷ λόγῳ καὶ Πλούταρχος, λέγων iv συμπυσιακοῖς , ὅτε ῥιγεδανὸν καὶ κρυερὸν τὸ λυπηρὸν καὶ φο- 
βερόν. ἄλλως δὲ περιεργότερον ón ἐδανὴ ἡ χακίστη, xaO τις ἂν εἴποι ἐννοησάμενος TO, τῆς δὲ χακῆς 

20 oU oiov. ἄλλο. Καὶ σημείωσαι ὅτι χατὰ διαφόρους ἐννοίας 7] φαύλη γυνὴ καὶ ἀντὶ πυρὸς δεδόσϑαι 

xai αὖ πάλιν ῥιγεδανὴ εἶναι λέγεται. προεκαλέσατο δὲ ὕλως ἄρτι ἐκ λύπης τὸν ᾿Αχιλλέα εἰς τὸν κατὰ 

τῆς ᾿ Βλένης τοιοῦτον λόγον, τὸ τοῦ πάϑους πολλαπλοῦν. περί τὲ γὰρ τοῦ πατρὸς λυπεῖται ὡς ἢ πάμ- 

παν τεῦ ϑνεῶτος, ἢ ζῶντος μὲν δυστυχῶς δέ. ἔτι καὶ ἐπὶ τῷ υἱῷ παϑαίνεται ὡς μὴ ἔχοντι τὸν προὶ- 

στάμενον, οὐχ᾽ ἥκιστα δὲ χαὶ ἐπὶ τῷ τοῦ Πατρόκλου ϑανάτῳ. καὶ ἑαυτὸν δὲ νοεῖ μιχρὸν ὅσον τεϑνη- 

ξόμενον. πῶς ἂν οὖν ἐπὶ τοιούτοις οὐκ ἂν δυσφήμως μνησϑείη τῆς τούτων αἰτίας “λέγης; ὃς καὶ 

τῇ Βρισηίδι φϑάσας ϑάνατον ἐπηράσατο, δι᾿ ἣν τοσοῦτοι “λληνες ὥλοντο μηνίσαντος αὐτοῦ: 

(Vers. 526.) Τὸ δὲ, ἠὲ τὸν, οὐ συνήϑως ἐσχημάτισταε, ἀλλά τι παρεξηλλακξαι: ἦν μὲν γὰρ τοῦ 

εἱρμοῦ τὸ εἰπεῖν, οὐδ᾽ εἴ χὲν τοῦ πατρὸς πυϑοίμην, ἠὲ τοῦ, ἤγουν τούτου, "0g Σκύρῳ μοι ἐνιτρέφε- 10 
ται. ᾿Αἰχιλλεὺς δὲ, ὡς οἷον ἐχλαϑόμενος t ὑπὸ πένϑους τῆς ἐϑίμου συντάξεως, ἔφη τὸ, ἠὲ τόν" ὃ ϑερα- 

3o πευϑήσεται διὰ προ έσεωβ, ἵνα λέγῃ, ὅτι οὐδ᾽ εἴ περ πυϑοίμην πατρὸς, ἢ πυϑοίμην διὰ τὸν, ἤγουν 

διὰ τοῦτον, ὃς Σχύρῳ μου ἐνιτρέφεται υἱός. dfaiens $27. ) Τὸ δὲ, & mov ἔτι ζώει Νεοπτόλεμος, ἀσφα- 

λῶς πρόσκειται, ὡς εἴ ye μὴ ζῇ, οὐδ᾽ ἂν ἐν Σχύρῳ τρέφοιτο. περὶ δὲ τοῦ ἐν Σκύρῳ τὸν Νεοπτόλεμον 

τρέφεσθαι τοιαῦτα φασὶν οἱ παλαιοί" ὅτι Θέτις, οἷα πάνυ φιλόπαις, ἐχεῖ πρὸ τοῦ TowixoU πολέμου 

τὸν Apa ἐξέϑετο, ἔνϑα xoi γυναικιξόμενον Ὀδυσσεὺς αὐτὸν ἤλεγξεν, ὡς καὶ ὁ “Ἱυκόφρων. ἱστορεῖ" 

xal ἐκεῖ τοῦ «Τυκομήδους ϑυγατρὶ ovy γεγονὼς πατὴρ γίνεται Νεοπτολέμου τούτου δὴ τοῦ ἐν τῇ πατρίδι 

Σχύρῳ ἔτι ἐκτρεφομένου. καὶ οὕτω μὲν οἱ πλείους. ὁ δὲ τὴν μικρὰν ᾿Ιλιάδα γράψας qoi , τὸν 

"Ajo ἐκ Τηλέφου τοῦ ῆΊυσοῦ ἀναξευγνύντα προσορμισϑῆναι ἐχεῖ. γράφει γὰρ οὕτω" Πειλήδην 
δ᾽ Aya φέρε X Zxvgovàs δϑύελλα, ἔνϑ᾽ ὅ γ᾽ ἐς ἀργαλέον λιμέν᾽ ἵκετο νυχτὸς ἐκείνης. ἔστι δὲ ἡ Σαῦ- 

ρος νῆσος πρὸς τῇ Εὐβοίᾳ, ἔχουσα λιμένας ᾿Αχίλλειον. καὶ Κρήσιον. cav δὲ ἐν αὐτῇ ποτὲ 46λο- 

40 msg, μοῖρα Θεσσαλῶν. περὶ δὲ ταύτης ζήτει χαὶ εἰς τὰ τοῦ ἽΠεριηγητοῦ. προείρηται δέ τι καὶ &ÀA*Aa- 20 

χοῦ περὶ τούτων. Νεοπτόλεμος δὲ ἐπεκλήϑη ὃ τοῦ ᾿Αχιλλέως οὗτος υἱὸς, διότι νέος ὧν ἐπολέμησε. τὸ 

δὲ ἄλλως κύριον αὐτοῦ ἐπυῤῥιο ἐστὶν, ὡς ὑποδηλοῖ χαὶ Σοφοκλῆς, ἔνϑα καὶ ἐτυμολογίαν αὐτοῦ τινὰ 

λέγει d ἐν τῷ, ὦ πῦρ σὺ, xai ἑξῆς, ἵνα ἢ xar αὐτὸν ὃ Πύῤῥος, αὐτόχρημα πῦρ, οὐ μὴν πυρῶδές τι, 

ὡς ὃ Xivodigute χαὶ εἴ τις ἄλλος τοιοῦτος. εἴη δ᾽ ἂν ὃ ón tig Πύῤῥος, ᾧ "meo ὁμωνύμως καὶ ὁ ὕστε- 

go» ᾿Ηπειρώτης, διαστελλόμενος τῇ βαρυτονήσει τοῦ πυῤῥοῦ, ὃ πέρ ἐστι πυρσοῦ. μυρία γάρ ἐστι 

πρὸς διάφορον σημασίαν διαφόρως τονούμενα, ὧν ἐστι καὶ ὃ Τελέστης βαρυτόνως τὸ κύριον, ὡς 

2 
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Ὀρέστης, xe ὀξυτόνως τελεστὴς τὸ ἐπίϑετον. ἔστι δὲ κατὰ τινας ἐξ ̓ Ιφιγενείας, ὡς xci «Τυχόφρονι 

δοκεῖ, 1 τις χαὶ χλαπεῖσα, ὡς φησι Δοῦρις: εἰς Σιχῦρον ἐξετέϑη, ὅϑεν καὶ ἐχεῖ Ó παῖς ἐτρέφετο. Καὶ 

σημείωσαι ὕπως ἱστορίαις ὁ ποιητὴς καὶ τὸν τόπον τοῦτον ἐστοίβασε, συντόμοις μέντοι χαὶ οὐ πλατείαις, 
ὅτι μηδὲ ἔδει νῦν ἄλλως ποιεῖν. ( Vers. 528.) Τὸ δὲ ἐώλπει μετάϑεσιν i ἔχει χαὶ αὐτὸ χρόνου. ἔδει μὲν 

γὰρ ἐκ τοῦ ἔολπα τὸν ὑπερσυντέλιχον εἰναι ἠόλπειν. οὕτω δὲ καὶ ἔοργα ἠόργειν. μεταπτώσεν δὲ χρονιχῇ 

συνεσταλη μὲν ἐν τούτοις ἡ ἄρχουσα, ἐξετάϑη δὲ ἢ μετ᾽ αὐτὴν χατά τινα ὡς εἰπεῖν μεταχώρησιν xo11256 

3o ἀντιπερίστασιν.  ( Vers. 529.) "Aoyog δὲ ἱππόλβοτον ov τὴν Πελοπόννησον ᾿«χιλλεὶς λέγει, ἀλλὰ τὸ 

Θετταλικὸν, ὅ meo ὅτι ἱππόβοτόν ἐστιν ὡς μάλιστα, καὶ ἡ νῦν οἶδέ γε νέα. (Vers, 335.) Τὺ δὲ, 
ἕχαστα κτῆσιν ἐμὴν, ὅμοιόν ἐστι κατὰ σχῆμα τῷ πάντα δάσασϑαι χτῆσιν, ὅσην πτολίεϑρον ἐντὸς 
ἐέργει. Τὸ δὲ ὑψερεφὲς ὅτε ἀναγκάζει τὸ μέτρον διὰ τοῦ ἡ ἔχει τὴν προπαραλήγουσαν, ὑψηρεφὲς γὰρ 10 
τότε λέγεται. (Vers, 534.) Εν δὲ τῷ, “Πηλῆα y ὀΐομαι, ὃ γε σύνδεσμος χασμωδίαν συνεστόμωσε 
συναλοιφείς. Ὅρα δὲ καὶ τὸ κατὰ πάμπαν τεϑνάναι. τὸ γὰρ ϑανεῖν πάμπαν τεϑνάναι εἰπὼν δίδωσιν 
ἀστείως νοεῖν, ὅτι τὸ κακῶς ζῆν ἐν λύπαις καὶ νόσοις ἐκ μέρους τεϑνάναι λέγοιτ᾽ ἂν, ἢ ἀλλὰ τυτϑὸν 
ζῆν κατὰ τὴν ποίησιν. (Vers. 537.) Τὸ δὲ, καὶ ἐμὴν ποτιδέγμενον λυγρὴν ἀγγελίην, ἔχει τι καὶ αὐτὸ 
ξενίζον ἐ ἐν τῇ συντάξει. ὀφείλων γὰρ εἰπεῖν ὁμοιοπτώτως, γήραϊ τε στυγερῷ καὶ τῇ περὶ ἐμοῦ δυσελπι- 

στίᾳ, ὁ δὲ ἔφη γήραϊ τε στυγερῷ καὶ ἐμὴν ποτιδέγμενον λυγρὴν ἀγγελίην καὶ ἑξῆς. Τὸ δὲ, ὅτε ἀποφϑι- 
μένοιο πύϑηται, ἑρμηνεία ἐστὶ τοῦ, λυγρὴν ἀγγελίαν. τί γὰρ ἂν εἴη λυγρότερον ἐν ἀγγελίαις τοῦ μηνυ- 

4o ϑῆναι ϑάνατον; *( Vers. 540.) Ὅτι φιλοίκτου προσώπου τὸ, μυρομένους δ᾽ ἄρα τούς γε ἰδὼν ἐλέησεν. 

Οὕτω δὲ xoi τὸ, τέκνον ἐμὸν, δὴ πάμπαν ἀποίχεαι ἀνδρὸς ἑῆος., ἤγουν ἰδίου ἢ ἀγαϑοῦ. ὡς πολλα- 
χοῦ κεῖται" ἢ νύ τοι, ἤγουν ὄντως δή, σοι, οὐκέτι πάγχυ μετὰ φρεσὶ μέιβλεται ὁ δεῖνα, κεῖνος ὅ y& 20 
ἧσται ὀδυρόμενος ἕταρον φίλον, οἱ δὲ δὴ ἄλλοι οἴχονται μετὰ δεῖπνον, ὁ δ᾽ ἄχμηνος καὶ ἄπαστος. 
ὁ Ζεὺς δὲ ταῦτα τῇ Ave περὶ τοῦ ᾿Αχιλλέως φησίν. ἐν οἷς τὸ μέμβλεται, ἤτοι μεμέληται, διάκει- 

δοται καὶ αὐτὸ καϑὰ καὶ τὸ μέμβλωκεν. ἔστι γὰρ τὸ χοινὸν μεμέλη" ται, καὶ συγκοπῇ μέμληται, καὶ 

πλεονασμῷ τοῦ β' καὶ συστολῇ τοῦ ἡ μέμβλεται. ( Vers. 547.) Ὅτι πιϑανολογῶν ὡς οἷόν τε ἣν ποιης- 

τιχώτερον Ὅμηρος τὸ νῆστιν τὸν ᾿Αχιλλέα δύνασϑαι μάχεσθαι πανημέριον πλάττει τὸν Δία ἐπιτάσ- 
σοντα τῇ ἀϑηνᾷ τὸ ὑπὲρ ᾿Αχιλλέως. φησὶ γάρ' ἀλλ ἴϑε, οἱ νέχταρ τε καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν στά- 
ξον ἐνὶ στήϑεσσιν, ἵνα μή quy λιμὸς ἵκηται. χαὶ οὕτω μὲν ὃ Ζεὺς εἰπών. (Vers. 350.) ἢ δ᾽ ἅρπῃ 
εἰκυῖα τανυπτέρυγι λυγιφώνῳ οὐρανοῦ ἐκκατέπαλτο δι᾿ αἰϑέρος, ἤδη τῶν ᾿ΔΦχαιῶν ϑωρησσομένων" 

607 δ᾽ Ay, νέχταρ ἐνὶ στήλϑεσσι καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν στάξ᾽, ἵνα μή μιν λιμὸς ἀτερπὴς γούναϑ᾽ 
ἵκηται, 0 ἀνωτέρω δίχα τοῦ γόνατα ἔφη, εἰπών" μή μιν λιμὸς ἵκηται. δηλοῖ δὲ διὰ τῶν γονάτων τὴν 30 
τοῦ ὅλου σώματος ἀσϑένειαν ἐναργέστερον. αὐτῶν γὰρ ὀχλασάντων, διαφαίνεται τὸ κακὸν τοῦ λιμοῦ. 
᾿Ιστέον δὲ ὕτι νέχταρ ἐνταῦϑα xci ἀμβροσία ἐστὶν, ἣν δὶς ἐνταῦϑα ἔφη ἐρατεινὴν, ἡ ἀπὸ τῆς τῶν 
γερόντων χαὶ λοιπῶν ἀριστέων ὁμιλίας γλυκυϑυμία, τῶν περιμεινάντων τῷ Apa, xoi τερπόντων 

1188nwvuvos, ὡς εἴρηται. διὸ Ζεὺς μὲν ἐπιτάττει, ᾿4ϑηνᾶ δὲ ἐνσταΐλάττει, νοῦς δηλαδὴ καὶ ἡ κατὰ 

λόγου τέχνην φρόνησις, ὧν ἡ ἔσω στηϑέων στάξις χαὶ παρείσχρισις λεπτότητα δηλοῖ τὴν χαὶ τῷ 
νέκταρι καὶ τῇ ἀμβροσίᾳ μυϑικῶς ἐμηχαινομένην. δῆλον δὲ, ὅτι γεροντικὴ ὁμιλία, ἡ τοῦ Νέστορος 
δηλαδὴ, καὶ τὸν πιχρὸν ἐγλυχανέ που πόλεμον τοῖς qoo “ὀτρύνασα εἰς éxsivov ἡδέως. "domm δὲ 

ἢ ὃ ixtivoc, ἢ ζῷον ἄλλο ἀετῶδες, O εἰς ὕψος ἀρϑὲν εὐχερῶς ὅπῃ ϑέλει καταράσσει. οἱ δὲ, ζῷον ϑα- 

λάσσιον λάρῳ πολεμοῦν. φελεῖ δέ, φασι, τροφὴν συνάγειν xoi φυλάσσειν i ἐπὶ τοῖς κάρφεσιν εἰς χορη- 
γίαν τοῖς νεοσσοῖς. Τανυπτέρυγα δέ φησὶ τὴν μεγαλοπτέρυγον. Τὸ δὲ, κατὰ κλαγγὴν λιγύφωνον, ἴδιόν 4o 
ἐστι τῶν ἀετωδῶν. ( Vers. 451.) Ev δὲ τῷ, οὐρανοῦ ἐκκατέπαλτο δι᾿ αἰϑέρος, σαφῶς ἐχφαίνει ὑπερ- 
κεῖσϑαι τοῦ αἰϑέρος τὸν οὐρανὸν, οὐχ᾽ ἁπλῶς μέντοι τὸν εἰς ἀέρα μεταλαμβανόμενον, ἀλλὰ τὴν ἐξω- 
TOTO ἀπλανῆ σφαῖραν. Ὅρα δὲ καὶ ὡς οὐ μόνον εὐϑεῖα à ἄτερπος, ὡς δηλοῖ τὸ, ἀτέρπου ὀϊζύος, ἀλλ᾽ 

10 ἐδοὺ ἐνεταῦϑα καὶ ἡ ἀτερπής. "( Vers. $59.) Ὅτι αἵτινες τότε ταρφειαὶ χόρυϑες λαμπρὸν γανόωσαι 
γηῶν ἐχφορέοντο, καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι, ϑωρηκές τε χραταιγύαλοι καὶ μείλινα δοῦρα, εἰς vipa-1257 
δας τῷ ποιητῇ παραβάλλονται οὕτως" ὡς δ᾽ ἅτε ταρφειαὶ νιφάδες Διὸς ἐκποτέονται ψυχραὶ ὑπὸ ῥιπῆς 
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ἢ ὑπαὶ oue αἰϑρηγενέος Βορέαο, ὡς τότε ταρφειαὶ; καὶ ἑξῆς ὡς γέγραπται: Ayo δέ, φησιν, οὐ- 

ρανὸν ἶκεν, ἡ τῶν 0nÀov δηλαδὴ" γέλασσε δὲ πᾶσα napi day ὡς οἷά τις ἔμψυχος, χαλκοῦ ὑπὸ στε- 

θοπῆς. ὑπὸ δὲ κτύπος ὥρνυτο ποσὶν ἀνδρῶν" ἐν δὲ μέσοισι xo ᾿ρύσσετο δῖος ᾿Αχιλλεύς. Καὶ ὅρα ὅτι 2G 

τέσσαρα εἴδη ὅπλων ὑνομάσας μετὰ ἐπιϑέτων αὐτὰ προήγαγεν, ὡς ἀγωτέρω ἔκκειται, ἐναβρυνόμενος 

οὕτω καὶ τοῖς πράγμασι συνεξωραϊζόμενος χαὶ συνεξαλλοιώσας τὴν φράσιν τῷ καιρῷ. Ὅτι δὲ τάρφος 

τὸ καϑ' ὕλην κυρίως δάσος, καὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ ταρφὺ ταρφέος τὸ πυχνὸν, ἐξ οὗ καὶ ταρφειὸν, δεδήλω- 

ται, ὁμοίως καὶ ὅτι ἐκ τοῦ τρέφειν τὸ τάρφος. Τὸ δὲ, Διὸς ἐκποτέονται., ἀντὶ τοῦ ἐξ ἀέρος, οὗ βέλη 

τὰ τοιαῦτα ὡς οἷον πτερόεντα, χκαϑὰ δηλοῖ τὸ, γιφάδες ἐχποτέονται, περὶ οὗ σαφῶς ἀλλλαχοῦ προ- 3o 

γέγραπται" & δὴ βέλη καὶ διόβολα συνϑέτως λέγοιντ᾽ ἂν, ὡς ἑίχὸς , κατὰ τὸν Σοφοκλὴν εἰπεῖν, ἐξ ὧν 

10 τις χαὶ εἰς ἀλληγορίαν. τῆς τοῦ Διὸς αἰγίδος ἐναχϑήσεται. ρα δὲ ὅτι τοῦ ἐκπωτῶνται μεγεϑύνοντος τὴν 

zw συλλαβὴν διὰ τὸ εἶναι δευτέρας συζυγίας τῶν περισπωμένων, τὸ ἐκποτέονται συστέλλει αὐτὴν, πρώ- 

της αὐτὸ συζυγίας ὄν. τοιοῦτον δὲ καὶ τὸ τρωπῶν καὶ τροπέων, καὶ εἴ που ἄλλα τινὰ ὅμοια. 

( Vers. 358. ) Τῆς δὲ ῥιπῆς ovx ἔστι καιριωτέραν ἐνταῦϑα λέξιν εὑρέσϑαι, ὥς πὲρ οὐδὲ τοῦ νηῶν 

ἐχφορεῖσϑαι ἤγουν ἐχφέρεσϑαι. "διὸ καὶ ἐκράτησεν ἡ λέξις xal παρὰ τοῖς τοῦ δήμου ἀνδράσιν ἕ ἕως καὶ 40 

1258vvv. ( Vers. 56 b.) Κραταιγύαλοι δὲ οἱ χραταιοῦντες τὰ γυῖα τῶν ὁπλιτῶν, ἢ χραταιὰ γυίαλα ὁ ἔχοντες 

ἤγουν χοιλώματα, ὡς εἴρηται καὶ ἀλλαχοῦ. ἀναλογία δὲ τῆς τοιαύτης συνθέσεως κατὰ τὸ ἐν Ὀδυσσείᾳ 

χραταίπεδον. ( Vers. 362.) To δὲ, αἴγλη δ᾽ οὐρανὸν ἷχεν, τεραστίως εἴρηται, εἴ πὲρ ἄλλως μὲν ἄνω- 
ϑὲν τὰ περὶ γὴν καταλάμπεται κατὰ τὸ, οὐρανόϑεν δ᾽ ὑπεῤῥάγη ἄσπετος δ, 510: ἐνταῦϑα δὲ κάτωϑεν 

αἴγλη οὐρανὸν ἷκεν, ᾧ σύμφωνον xol ἐν τοῖς ἑξῆς τὸ ἐκ τοῦ σάκους σέλας “εἰς αἰϑέρα ἱκνούμενον. Τὸ 50 

20 δὲ, γέλασε yOwv, περὶ οὗ καὶ αὐτοῦ προείρηται, ἀντὶ τοῦ λαμπρὸν περιήστραψε χαὶ ἱλαρὸν, ὥστε τῇ 
διασείλψει διάχεσιν ἀέρος γενέσϑαι, 0 καὶ ὃ γέλως περὶ τὸν ἄνϑρωπον ποιεῖ διαχέων αὐτόν. Ὅτι δὲ 

xci ἐπὶ ϑαλασσης θηξέος ὃ γέλως τροπιχῶς, 0 Κιλιξ δηλοῖ ποιητής. ἐδηλώϑη δέ ποὺ καὶ ὅτι O περὶ 

τὸν ϑεατὴν ἄνϑρωπον ἐν τοῖς τοιούτοις ίγνεται, τῇ γῇ Ὅμηρος ἐπωνόμασε, καὶ ἐπὶ τῷ πράγματι τῷ 

διαχέοντι τὸν βλέποντα τῇ στιλβηδόνι, ὑφ᾽ ἧς καὶ D n λάμπεται, γελᾶν λέγει τὴν γῆν. οὕτω καὶ da 

gaxeg ya*vowvrsg καὶ κόρυϑες γανόωσαι, οὐχ ὅτι αὐτοὶ, ἀλλ᾽ ὅτι ὁ ϑεατὴς γάνυται. τὸ δὲ γανοῦσϑαι 60 
λαβοῦσα ἐξ Ὁμήρου καὶ ἡ χυδαία γλῶσσα ἐπιλέγει αὑτὸ χαλκώμασιν, a κασσίτερος ἀλείφων χρώζει 
πρὸς ἀργυρωμάτων ὑπόκρισιν. γεγανωμένα γὰρ διὰ αὐτὴν Ξαϊτίαν λέγεται xoi αὐτά. (Vers. 565.}1189 
Ὅτι τὸ, τοῦ καὶ ὑδέντων μὲν χαναχὴ πέλεν, ἠϑέτηται. γελοῖον γάρ φασιν οὕτω πάσχειν xai oioy 

βρυχᾶσϑαι τὸν Api, τὸ μέντοι énayóuevov , τὼ δέ οἱ 0002 λαμπέσϑην ὡσεὶ πυρὸς σέλας καὶ 
ὅ0 τὼ ἑξῆς. ἐπαινεῖται ὡς εὑ πάνυ ἔχον, δῆλον δὲ ὅτι ἐνταῦϑα παραπεποίηται εἰς τὸ σαφέστερον τὸ, πυρὶ 

λαμπετόωντι ἐίχτην. “ημείωσαι δὲ ὅτι ὃ μὲν Δόλων ἐβώμβαινε δειλιῶν, ᾿Αχιλλεὺς δὲ καναχὴν ὀδόντων 

ἔχει πάνυ ϑυμούμενος χαὶ ὡς mp πρίων αὐτούς. ἄλλος δ᾽ ἂν εἴποι τις κοινότερον, τρίζων. καὶ παρέ- 

meto ἁληϑῶς καὶ τοῦτο τοῖς ἄγαν ϑυμουμένοις, ὡς καὶ ἐνταῦϑα (εν. 567.) ó ̓ ἀχιλλεὺς, περὶ οὗ 

φησίν" ἐν δέ οἱ ἦτορ δῦν᾽ ἄχος ἄτλητον. ἔνϑα χεῖταί τι καὶ ὡς ἀντίϑετον. ἐπάγει γάρ᾽ ὁ δ᾽ ἄρα 

Τρωσὶ μενεαίνων δύσετο δῶρα ϑεοῖο, ἵνα τὸ μὲν ἦτορ αὐτοῦ δύηται ἄχος, α αὐτὸς δὲ δύ Giro τὰ ἧφαι- 

στότευχτα ὅπλα. ἔστι δὲ τὸ, δύσετο δῶρα ϑεοῦ, περίφρασις τοῦ ϑωρήξατο 1 ἢ ὡπλίσατο ἤ τινος τοιού- 
Tov. Τὸ δὲ, δῶρα ϑεοῦ, διασαφῶν ἐπιφέρει" τά οἱ “Ἥφαιστος χάμε τεύχων. ( Vers. $74 jJ Ὅτι τοῦ 

σάχους τοῦ ᾿Αχιλλέως ἀπάγνευϑε σέλας à ἐγίνετο ἠῦτε μήνης, 0 ἐστι σελήνης. καλεῖ δὲ αὐτὸ καὶ "μέγα καὶ 

στιβαρὸν xai καλὸν καὶ δαιδάλεον, ἤγουν ὁποῖον ἂν Δαίδαλος € ἐποίησεν, ὡς ἐντεῦϑεν navv σεμνύνε- 

4o σϑαι τὸν Δαίδαλον, εἰ χατὰ τὸν “Ἥφαιστον οἶδε τεύχειν καὶ αὐτός. διὰ τί δὲ καϑὰ σελήνης εἰπε καὶ 

oUy ἡλίου; ἢ πάντως διὰ τὴν τῷ σάκει ἐπιπολάζουσαν ἐχ διαφόρων ὑλῶν ὡς εἰκὸς ὕφεσιν τῆς ἡμώ- 
δους χρυσέας ἀκββούνητορὶ ἐπιφαίνονται γὰρ ὁμοίως χαὶ τῷ τῆς σελήνης προσώπῳ φαντασίαι τινὲς 

μέλαιναι. φράζει δὲ περὶ τοῦ σάκους οὕτως" αὐτὰρ ἔπειτα σάχος μέγα TE στιβαρόν τε εἵλετο" τοῦ 

δ᾽ ἀπάνευϑε σέλας γένετ᾽ ἠῦτε μήνης. εἶτα (Vers. 375.) χαταβὰς ἄνωϑεν εἰς παραβολὴν περί- 

yeuoy πλατύνει αὐτὴν, καὶ φησὶν ἐκ τοῦ αὐτοῦ σάχους σέλας ἀποπαλλεσϑαι εἰς αἰϑέρα, ὡς ὅταν ἐκ 

πόντοιο σέλας ναύτῃσι φανείη καιομένου πυρὸς, 0 ἐστι πυρσοῦ σωστιχοῦ " τὸ δὲ καίεται to ὄρεσφιν 

10 
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σταϑμῷ ἐν οἰοπόλῳ, τοὺς δ᾽ οὐκ ἐϑέλοντας ἄελλαι πόντον ἐπ᾽ ἰχϑυόεντα φίλων ἀπάνευϑε φέρουσιν. ὡς 
ἀπ᾽ Apoc σάκξος σέλας αἰϑέρ᾽ ἵκανεν, ὡς καὶ ἀνωτέρω ἐκ τῶν ῥηϑέντων τευχέων αἴγλη ἷχεν. ὅστι 

δὲ ἡ παραβολὴ αὕτη τῷ σάκει προσφυεστέρα ἤ neg ἡ ἀνωτέρω κειμένη. μήνης μὲν γὰρ σέλας πᾶσ 
20 ὁρᾶται, Ὁ δὴ οὐκ ἔστι τοῦ σάκους" πυρσοῦ δὲ σέλας οὐ πᾶσιν, ἀλλὰ τοῖς “παραπλέουσιν ἢ πα *go- 

δεύουσι βλέπεται xaT& τὸ σάχος, ὃ τούτοις jj ἐκείνοις παμφαίνει. ὃ δὲ χατ᾽ ὄρος πυρσὸς οὗτος xai 
τὸ τοῦ ἥρωος ἐμφαίνει σρλλο rUvUE μέγεϑος. Koi « ὅρα ὅτι ἄλλος οὗτος πυρσὸς παρὰ τοὺς πρὸ μικροῦ 

ῥηθέντας νησιωτιχούς. αὐτὸς γὰρ ἐν ὄρεσι καίεται σώζων ναύτας, οὖς οὐχ ἐϑέλοντας ἄελ λαι ἀφορίζου- 

cw. Ιστέον δὲ ὅτι τὸ παρ᾽ Ὁμήρῳ σέλας πυρὸς, ἤτοι πυρσὸν, φανὸν οἱ νεώτεροι εἶπον ᾿4ττιχοί. 

ὃ δ᾽ αὐτὸς xai πανὸς, ἀπὸ τοῦ φαίνειν σχηματισϑείς, φασι, χατὰ μεταβολὴν τοῦ φ; οἷον πανοῦχον 

ἄξαντες φλόγα. ἣν δέ, φασι, δέσμη χληματίδων 6 0 πανὸς, καὶ EL φανύς. ὃν δ᾽ ἡμεῖς φανὸν, 10 

λαμπτῆρα oi παλαιοὶ ἔλεγον. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι zai τὸ φανείη ἐνταῦϑα τινὲς τρέψαντες τὸ παραλῆγον ε 

ἐν δυσὶν ἢ γράφουσιν.  ( Vers. 577.) Ὅτι δὲ σταϑμὸς καὶ ἡ ἀγροτικὴ ἔπαυλις λέγεται, καὶ τί σημαίνει 

τὸ οἰοπόλος, προηρμήνευται. Καὶ οὕτω μὲν τὸ σάκος Ὅμηρος ἐλάμπρυνε τῷ φίλῳ ἥρωι. τὴν δὲ περι- 
κεφαλαίαν (Vers. 580.) ἄλλως φωτίζει, εἰπών" περὶ δὲ τρυφάλειαν ἀείρας χρατὶ ϑέτο βριαρήν" 
ἡ δ᾽ ἀστὴρ ὡς ἀπέλαμπεν ἵππουρις τρυφάλεια, περισείοντο δ᾽ ἔϑειραι χρύσειαι, ἃς “Ἥφαιστος ἵει 
λόφον ἀμφὶ ϑαμειὰς, ἤγουν ἐνῆκε τῷ λόφῳ οἷον τινὰς ξανϑὰς τρίχας. ὃν δὴ λόφον xai αὐτὸν χρύ- 

Socsov ἔφη πρὸ μιχροῦ. Ὅρα δὲ ὅτι τὸ μὲν "σάκος ὡρισμένως ὡμοίωσε πρὸς σελήνην , ἐπὶ δὲ τῆς 
τρυφαλείας ἀόριστος ἢ παραβολή" ἀστέρι γάρ τινι ἁπλῶς αὐτὴν εἴχασεν: ἰστέον δὲ ὡς, εἴ ys χρύ- 

σειαν ἤσαν αἱ τῆς ῥηϑείσης τρυφαλείας ἔϑειραι, οὐ χυρίως ἵππουρις αὕτη ἐῤῥέϑη᾽ ἀλλὰ ῥιπτέον 

καὶ τὴν τοιαύτην ῥῆσιν εἰς τὸ, ἵπποι ἐβουκολοῦντο, χαὶ véxraQ ἐῳνοχόει, καὶ τὰ λοιπὰ, περὶ 30 
ὧν προσεσημείωται. λέγοιτο γὰρ ἂν ἵππουρις αὕτη οὐ καϑ' ἑαυτὴν, ἀλλὰ διὰ τὸ κοινόν. αἱ γὰρ ἄλλαι 

τρυφάλειαι ἱππούριδες κοινῶς καὶ οὐ κατὰ ταύτην χρυσοέϑειραι. ὁμώνυμος δὲ λέξις καὶ ἡ Ἱππουρις. 
λέγεται γὰρ οὕτω καὶ βοτάνης εἶδος ἐοικυίας οὐρᾷ ἵππου. ὃ δέ γε ἵππουρος ἰχϑὺς, ὃ καὶ ἱππουρεὺς,1259 
διὰ τί οὕτως ὀνομάζεται, ζητητέον ἑτέρωϑι. (Vers. 584.) Ὅτι πειρήϑη ἕο αὐτοῦ, ἤγουν ἑαυτοῦ, 
ἐν ἔντεσι δῖος ᾿Ζχιλλεὺς, εἴ οἱ ἐφαρμόσσειε xci ἐντρέχοι ἀγλαὰ γυῖα, ἤτοι ἐὰν συνάλλεσϑαν τοῖς 
ὅπλοις δύνηται. ( Vers. 386.) Τῷ δὲ, καίτοι y: βαρείας ὕλης ὄντα; ὅμως εὖτε ἤγουν xad ano πτερὰ 
γίγνετο. πῶς, ὦ ποιητὰ, ὡς πτερὰ ἐγίνοντο; ἀρὰ ys ἀβαρῆ φαινόμενα; ναὶ φησὶ καὶ διὰ τοῦτο μέν" 
μάλιστα δὲ, ἵνα 3j τερατωδέστερος ὁ 0 λύγος, διὰ τὸ αἴρειν καὶ κουφίξειν τὸν ἥρωα ὡς im χαί TL πτε- 

4ρ ρωτὸν τὰ πτερὰ τῇ φυσικῇ ἁρμονίᾳ. διὸ καὶ ἐπάγει, ἄειρε δὲ ποιμένα λαῶν, τῆς συμ Ἀμετρίας , ὡς 

οἱ παλαιοί φασι, κοῦφα ποιούσης αὑτὰ, ὡς φέρειν μᾶλλον 7} ἢ φέρεσϑαι. μονονουχὶ τοίνυν λέγει ὡς 80" 
χωρὶς τῶν ̓ ἀειρόντων τούτων ὅπλων οὐδ᾽ ἂν ἔχοι κινηϑῆναι εἰς μάχην ὁᾳδίως, ὡς οὐδὲ πτηνὸν ἄνευ 

πτερῶν. dra ( Vers. 587.) ἐξεσπάσατο, φησὶ, τῆς σύριγγος ᾿Δχιλλεὺς πατρῷον ἔγχος, βριϑὺ, μέγα, 
στιβαρὸν, o οὐκ ἠδύνατο ἄλλος πάλλειν, καὶ τὰ ἑξῆς, ὡς ἐν τῇ π ῥαψῳδίᾳ εἴρηται. ἔστι δὲ χαὶ ὧδε 

συλλογισμὸς Ὁμηρικός. συναχτέον γὰρ ἀνδρειότατον εἶναι καὶ τὸν Πηλέα, ὃς μόνος ἐκίνει τὴν μελίαν 

ταύτην λαβὼν δῶρον παρὰ Χείρωνος, καὶ χρησάμενος ἐν νεότητι χαϑῆκεν εἰς διαδοχὴν τῷ ἀχιλλεῖς 
Σύριγξ δὲ ὁπή τις ἐπιμήκης δοράτων φυλακτικὴ, ἡ καὶ δουροδόκη. Σημείωσαι δὲ τὴν ὁμωνυμίαν τῆς 

σύριγγος. οὗ μόνον γὰρ σύριγξ ποιμενικὴ, ἔτι δὲ καὶ ποδὸς ἕλχος, ὡς ὃ Θεόχριτος, καὶ ἐκ πόλεως 

κρυπτὸς ὑπόνομος κατάγων εἰς ὕδωρ, ἀλλ ἰδοὺ καὶ αὕτη σύριγξ δουρατοδόχος. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ὁ ῥηϑεὶς 
ὑπόνομος ὃ χαὶ ἔμβολος συντεϑεὶς ποιεῖ μὲν συριγγέμβολον, συγκοπεὶς δὲ διὰ τὸ δύσφωνον λέγεται 
τοῖς χοινολεχτοῦσι συρέμβολος, καϑὰ xci τὸ τετράδραχμον τέτραχιον εὕρηται, καὶ ἄλλα δὲ ὁμοίως. áo 

50 οὕτω δὲ χαὶ τὸν ᾿Αλκιμέδοντα κατὰ τὴν παρατήρησιν τῶν παλαιῶν τὸν ἡνίοχον "τοῦ ΑἸὐτομέδοντος 
ἄλκιμον ἐνταῦϑα εἶπε συγκόψας ὃ ποιητής. ἐρεῖ δὲ τὴν λέξιν οὕτω καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς. φησὶ γάρ" ἵπ- 

πους δ᾽ Αὐτομέδων τε καὶ “ἄλκιμος ἀμφέποντες ζεύγνυον. ἴσως δὲ οὐ συνέκοψεν, ἀλλὰ διωνυμίαν ἐνέ- 

TNT. δοχεῖ δὲ ἄλλως xci ὀκνῆσαι κάλλος νῦν περιϑέσϑαι τῇ φράσει διὰ τοῦ εἰπεῖν «Αὐτομέδων τε 

καὶ ᾿“λκιμέδων. εἶτα ( Vers. 39a. sqq. ) ἐπάγει" ἀμφὶ δὲ καλὰ λέπαδν᾽ ἔσαν, ἐν δὲ χαλινοὺς ἕω δι} 
λῇσιν ἔβαλον, κατὰ δ᾽ ἡνία τεῖναν ὀπίσσω χολλητὸν ποτὶ δίφρον. ἐν οἷς λέπαδνα μὲν συνήϑως οἱ 
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χαϑιέμενοι χατὰ τῶν ἱππείων τραχήλων στήϑειοι ἱμάντες, wg φασιν οἱ παλαιοὶ, ἀπὸ τοῦ λέπω τὸ 
λεπίζω. πλατεῖς γάρ εἰσι. τινὲς δέ, ὡς καὶ αὐτὸ προείρηται, τοὺς τῶν ἵππων μασχαλιστῆρας οὕτω 

καλεῖσθαι φασί. Χαλινοὶ δὲ τὰ ἡνία, ἢ μᾶλλον ἄλλως, τὸ μὲν ἐντιϑέμενον τῷ στόματι τοῦ ζῴου 

χαλινὸν λέγει, τοὺς δὲ ὀπίσω κατατεινομένους ῥυτῆρας ἡνία, παρὰ τὸ ἑνοῦν τοὺς ἵππους τοὺς ὑπὸ 
τῷ ἅρματι. Τὸ δὲ ἔσαν οὐ δασύνεταί ποϑεν ἀλλὰ Ψιλοῦται, δηλοῦν τὸ 5O«v, ( Vers. 395.) 'Üri iv 

τῷ, ὃ δὲ, μάστιγα φαεινὴν E λαβών. ἀραρυῖαν, ἐφ᾽ ἵπποιιν ἀνόρουσεν «Αὐτομέδων, δηλοῖ χρῆναν 
xal ἡγνιοχικῇ μάστιγι συμμετρίαν εἰναι, ὡς μήτε λεπτὴν μήτ᾽ αὖ παχεῖαν εἶναι ὑπὲρ τὸ μέτρον. ἀλλὰ 

εὐάρμοστον τῇ χειρί. *(Vers. 597.) Ὅτι τὸ, ὄπιϑεν δὲ χορυσσάμενος fj rise, εἰς τὸ ἅρμα δη- θο 

λαδὴ, τὸν παραιβάτην σαφῶς ἑρμηνεύει. ἔστι δὲ καὶ νῦν τὸ ὄπιϑεν δίχα τοῦ σ᾽ ἐξ ἀποβολῆς διὰ μέτρον. 
εἶτα (Vers, 598.) ἐξαίρων διὰ παραβολῆς τὸν ᾿Αχιλλέα φησί" τεύχεσι παμφαίνων ὥστ᾽ ἠλέιτωρ 
ὑπερίων, ἤγουν ὡς ἥλιος ἀχάμας, μὴ εἰδὼς λέκτρον, ἀλλ ἀκοιμήτως εἰλούμενος, ἢ μὴ ἐῶν ἡμᾶς λέγε- 
σϑαι, ἤγουν χοιμᾶσϑαι." “Σημείωσαι δὲ ὅτι εὐτάχτως εἰς τὴν παραβολὴν ταύτην ἦλ Ütv ὁ ποιητής. εἰ 

γὰρ ὃ ϑωραἕ τῷ Api νραεινότερος αὐγῆς πυρὸς, τὸ δὲ σέλας τοῦ σάκους ἡν ἢὔτε μήνης, καὶ 

T χόρυς δὲ ἀπέλαμπεν ὡς ἀστὴρ αὐτὸς ὁ τὴν τοιαύτην “πανοπλίαν ἔχων, ἡλίῳ ἂν ἀχολούϑως ἀπειχα-1190 

σϑείη διὰ τὸ πολυσυγχρότητον τῆς λαμπρότητος. Ὅρα δὲ xoi ὅτι τὰς λαμπρὰς ταύτας παραβολὰς 
συντοιώτατα ἔφρασε, φυλάσσων οὕτω μᾶλλον αὐταῖς τὸ σεμνόν. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι σαφέστερον 
τοῦ προῤῥηθέντος nov, ὥστ᾽ ἡλέχτωρ ἐβεβήκει, τὸ, ὡς ἠλέκτωρ “Ὑπερίων. ixeivo γὰρ εἶχέ τε ἀμφιβο- 
λίας, ὡς προδεδήλωται. περὶ δὲ “Ὑπερίονος ἐῤῥέϑη καὶ ἐν Οδυσσείᾳ. νῦν δὲ συντομώτερον εἰπεῖν, ἰστέον 
καὶ ὅτι Ó παραβάτης ἀπὸ τοῦ πατρὸς Ὑπερίονα τὸν ἥλιον χαλεῖ, ὥστε δυσὶ συλλαβαῖς τὸ πατρωνυμικὸν 
τοῦτο συγκοπὲν λείπεται τοῦ ἀπαϑοῦς. “ὑπερίων μὲν γὰρ ὃ πατὴρ, “Ὑπεριονίδης δὲ ἑξασυλλάβως 0 υἱὸς 
ἥλιος. ὃ δ᾽ αὐτὸς ὁμοίως xci “Ὑπεριονίων. ὃ τοίνυν ὑπεριωνίων, συλλαβαῖς δυσὶ κολουσϑεὶς , ὑπερίων 

γέγονε. τοιοῦτον ἐδηλώϑη xoi τὸ, ᾿“χτορίωνε Μολίονε. δίο γὰρ ἐχεῖϑεν συλλαβαὶ ἀπῆλϑον ἐκ τῆς 
MoAtoviov: εὐθείας xoi ἐποίησαν τὸ Μολίων, ἀφ᾽ ἧς εὐθείας οἱ MoAoveg. (Vers. 399.) Ὅτι ἐν- 
ταῦϑα πραγματικῶς δείκνυται O ̓ Αχιλλεὺς δεινὸς καὶ ἀναίτιος αἰτιάασϑαι, ὃς σμερδαλέον ἵπποισιν 
ἐχέχκλετο πατρὸς, αἰτιώμενος αὐτοὺς ὡς μὴ περισωσαμένους τὸν Πάτροκλον, καὶ διαλεγέμε ἑγος αὖ- 

τοῖς ἀφελῶς καὶ βαρέως ὡς ἔμφροσι. Ποδάργης δὲ υἱοὶ οὗτοι, ὡς προείρηται. τούτων δὲ ὁ μὲν Zav- 
Üog ἔοιχεν οὕτω λέγεσϑαι ὡς τοιοῦτος τὴν χούαν, ὃ δὲ ees Βαλίος, ὡς ταχὺς ἢ καὶ στιχτὸς κατὰ 

τὰς βαλιὰς ἐλάφους. Koic ὅρα ὅτι τὰ μὲν ἐπίϑετα ξανϑὸς καὶ βαλιὸς ὀξυτόνως, τὰ δὲ οἷον κύρια βαρύ- 

γέται πρὸς διαστολήν. λαλεῖ δὲ ὃ ̓ ΔΙχιλλεὺς οὕτω" Ξξάνϑε τε χαὶ Βαλίε, τηλεχλυτὰ τέχνα Ποδάργης, 

ἄλλως δὴ φράζεσϑε σαωσέμεν ἡνιοχῆα ἂψ Δαναῶν ἐς ὅμιλον, ἐπεί y' ἑῶμεν πολέμοιο, μηδ᾽ ὡς Πά- 
τροχλον λίπετ᾽ αὐτόϑι τεϑνειῶτα. ἀγαϑὴν δὲ καὶ νῦν ὁ ̓ Δχιλλεὺς ἐλπίδα προβέβληται, ovy. ὑπὲρ éav- 
τοῦ λαλῶν ἀλλ ὑπὲρ ἡνιόχου. εἰ δὲ γράφει, σαωσέμεν ἡνιοχῆας, δῆλον ὅτι καὶ ἑαυτὸν συλλαλεῖ ὡς οἷα 
ἡνίοχον. προεδηλώϑη γὰρ ὡς ἡνίοχος πολλαχοῦ καὶ ὃ παραιβάτης de Τὸ δὲ ἕομεν γράφεται 
μάλεστα ἑῶμεν προπερισπωμένως, καὶ ἀπαρτίξει σπονδεῖον ἐν συνιζήσει τοῦ ε καὶ τοῦ ὦ. εἴληπται δὲ 

I260evri τοῦ πληρωϑῶμεν χαὶ χορεσϑῶμεν᾽ χαὶ δασύνεται, ὡς δῆλον ἐκ τῆς ̓ συναλοιφῆς τοῦ, ἐπεί LA 
ξῶμεν. ἔστι δὲ αὐτοῦ aded ϑέμα τὸ ἕω ἤγουν πληρῶ, ἐξ οὗ xci 0 ὅλος. ἐκ δὲ τοῦ ἕω παρά- 
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ὡρῶμεν ἑωρῶμεν. ἀπὸ δὲ τοῦ ἕημι καὶ τὸ ἕντο γίνεται, οἷον, ἐξ ἔρον ἕντο; χαὶ τὸ εἶναι ἤτοι πληρῶ- 

σαι, οἷον, ἐξ ἔρον εἶναι, ὡς προείρηται. (Δ εγ5. 404.) Ὅτι ó Ξάνϑος ἵππος αἰτιαϑεὶς, ὡς εἴρηται, 
ὑπὸ τοῦ ᾿Δχιλλέως ἀπολογεῖται προσφϑεγξάμενος. χαὶ ἔστι μὲν μυϑικὸς ὃ λόγος καὶ πάντῃ τερατώδης. 

ἐτόλμησε δὲ κανταῦϑα 0 ποιητὴς, ἵνα τὸν μέγαν ᾿“χιλλέα καὶ τοιούτοις ἵπποις χοσμήσῃ κατ᾽ ἐξαίρετον, 
οἱ οὐ μόνον ϑεῖοι, καϑάπερ καὶ οἱ Τρώιοι , ἀλλὰ καὶ αὐδήεντες, ὁποῖοι. οὐκ ἦσαν ἕτεροι οὐδ᾽ ἂν εἰεν. 

οὐ μὴν χαὶ "ἄλλως, ὡς ἐξὸν ἦν, Ó ποιητὴς προεϑεράπευσεν αὐτὸ, ἐν οἷς ϑείους τε εἰπε τὸν Ξάνϑον 

καὶ τὸν Βαλίον εἶναι καὶ Ποδάργης τέκνα, καὶ κλαίοντας ini τῷ Πατρόκλῳ πεποίηκεν ὡς οἷα λογι- 

κοὺς, καὶ τῷ Διὶ ὄντας ἐν λόγῳ. ἐφ᾽ οἷς λοιπὸν i ἱστορεῖ χαὶ ὅτι Ξάνϑος παρέκλινε τὴν κεφαλὴν, ὥστε 

πᾶσαν τὴν χαίτην τῆς ζεύγλης ἐχπεσεῖν καὶ τῇ γῇ πελάσαι, καὶ οὕτως ἐπιστρέψας ἑαυτὸν ὥστε ἀντίος 

3o , 
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γενέσϑαι κατὰ πρόσωπον τῷ — ἄλλα τε εἶπεν ἀπολογούμενος πρὸς τὴν τοῦ yi. AEug αἰτίασιν, χαὶ 
4o ἀσαφῆ δὲ χρησμὸν προεῖπεν, ὡς *ó ᾿Δχιλλεὺς ϑεῷ καὶ ἀνδρὶ δαμασϑήσεται. é ἔτι δὲ καὶ ἄλλως ὃ 0 ποιη- 

τὴς ἐπιδιορϑοῦται τὸ τέρας τοῦτο τοῦ μύϑου, τῇ παρενϑέσει τῆς Ἥρας, ϑείου τούτου πρόσωπου οἵου 

τε ὄντος ταῦτα ποιεῖν, 1 τις οὐδὴν τῷ Ξάνϑῳ ἐνέϑετο, ὡς φωνῇ ἀνϑρωπίνῃ χρήσασϑαι. αὐδὴ γάρ 
ἐστι λογικοῦ ζῴου φωνή. Καὶ ὕρα τὸ πιϑανὸν καὶ ἐνταῦϑα τοῦ μύϑου. τῷ ὄντι γὰρ, εἴ περ ἐλάλης 
σεν ὃ ξάνϑος, ὡς mov καὶ ὃ τοῦ Φρίξου κριὸς, δι᾿ " Hoag ἂν ἐφώνησεν ἤγουν δι᾿ ἀέρος. αὐδὴ γὰρ 
ἀέρος ἐστὶ ποιὰ πληγή. καὶ ταῦτα μὲν τὰ τοῦ μύϑου. ϑεραπεία δὲ τούτων τοιαύτῃ τις. ἴσως ἀφελῶς 

50 οὕτω 7 προσφωνήσας τοὺς ἵππους ὃ pidas, "ειδὼς δὲ τὸν Ξξάνϑον σχηματισϑέντα πως ὡς πρὸς ἂν- 

τιλογίας ὁμοιότητα ἢ καὶ ὡς εἰκὸς κατὰ χρεμετισμὸν ὑποφωνήσαντα χαὶ φϑεγξάμενον τοῦτο δὴ τὸ τοῦ 
“Ηροδότου, εἰπόντος, ὕτου ἂν ὃ ἵππος ἡλίου ἐπανατείλαντος πρῶτος gU Er Ente, ἐτεχμήρατό τι ἐν- τὸ 

τεῦϑεν μάντευμα τεχνικῶς περὶ ἑαυτοῦ, ὥς που καὶ ὃ παρὰ Σοφοκλεῖ Τειρεσίας ἀπὸ οἰωνῶν κλαγγῆς 
οἰωνίζεται. χαὶ τοῦτο ἐστὶν ἡ τοῦ Ξανϑου ἵππου αὐδὴ. ἡ συμβολικὴ τοῦ μέλλοντος δήλωσις καὶ ὡς 
εἰπεῖν πρόῤῥησις ἢ πρόσφϑεγξις ἢ φϑογγὴ, καϑότι καὶ Ὅμηρος ἐν ᾿Οδυσσείᾳ τὴν φϑογγὴν καὶ ἐπὶ 
ϑρειμάτων τίϑησι. Διόδωρος δὲ λέγει κατὰ μυϑικὴν ἱστορίαν Ξάνϑον xoi Βαλίον Τιτᾶνας εἶναι πρό- 
τερον, βοηϑῆσαι δὲ τῷ diis ZavOov uiv, Ποσειδῶνος ἑταῖρον ὄντα, Βαλίον δὲ, Διός" καὶ ἐν τῇ μάχῃ 
ἀξιῶσαι μεταϑέσϑαι τὴν μορφὴν, οἷα αἰδουμένους ὁρᾶσϑαι ὑπὸ τῶν ὁμογενῶν Τιτάνων, καὶ γενέ- 

σϑαι τὴν αὐτῶν ἀξίωσιν" καὶ εἰναι τούτους τοὺς τῷ Πηλεῖ δοϑέντας. διό, φησι, καὶ Ξάνϑος μαν- 

τεύεται ᾿Αχιλλεῖ τὸν ϑάνατον. ἴδε δὲ περιπέτειαν. ἀστείαν xal χαινὴν, εἰ μὴ μόνον ὃ Ξξανϑος νῦν 
οὗτος, ἀλλὰ καὶ ἕτερος ξανϑος φωνήεις γίνεται τῷ “4 χιλλεῖ ἐν τοῖς ἑξῆς, ἤγουν ὃ Σκάμανδρος ποτα- 

θομὸς, 0 καὶ Ξάνϑος λεγόμενος. xci οὗτος μὲν σώσειν λέγει τὸν χ᾽ Ain κατὰ σχῆμα προαναφωνή- 20 
σεως, καὶ ποιεῖ τοῦτο" ἐχεῖνος δὲ παρὰ μικρὸν ἄγει κινδύνου τὸν ἥρωα. αἰτιῶνται δέ τινες ἐνταῦϑα 
τὸν “θμηρον εἰπόντα ὡς 5 μὲν " Hoa αὐδήεντα ἔϑηκε τὸν Ξάνϑον, αἱ 02" Εριννύες ἐπέσχον αὐτῷ τὴν 
αὐδὴν, οὐ μὴν ἡ αὐτὴ Ἥρα. τὸ δέ ἐστιν ὄντως φιλόσοφον. ἀπίϑανον γὰρ ἄλλως εἰπεῖν. ἐπεὶ πῶς ἀν1261 
ἡ Ἥρα ἐπίσχοι τὴν αἰ δὴν, ἥ τις φωνῆς μᾶλλον ἐστὶν αἰτία ; ἐντεῦϑεν δὲ δῆλον καὶ ὅτε ἡ τοῦ λόγου ἐποχὴ 
ἐριννυῶδές ἐστι κακόν. ( Vers. 417.) Ὅρα δὲ ὅπως καὶ ἐνταῦϑα τὸν ϑανατόν τε τοῦ ᾿Αχιλλέως παρε- 

11{θ1]1λαλησεν ὃ ποιητὴς ὡς ἐν παρόδῳ, xci ὅτι ἐσέμνυνεν αὐτὸν, εἴ γε μὴ ἀνδρὶ μόνῳ δα" μασϑήσεται, 
ἀλλὰ καὶ ϑεῷ. λέγεται γὰρ τοξευϑῆναι ὑπὸ ᾿Απόλλωνος. καὶ ὥς πὲρ τὸν Πάτροκλον ὁ ᾿Απόλλων 
κτείνας Ἕχτορι κῦδος ἔδωχεν, ὥς φησιν ὃ ποιητὴς, οὕτω καὶ τὸν ᾿Αγιλλέα βαλὼν αὐτὸς ὅμως AAckav- 
ὅρῳ τὴν βολὴν ἐπεκήρυξεν εἰς κῦδος ἐκείνου. φράζει δ᾽ ἐν τούτοις Ὅμηρος οὕτω τὸν δ᾽ ἂρ ὑποζυγόφιν 
προσέφη πόδας αἰόλος ἵππος Ξάνϑος" ἄφαρ δ᾽ ἤμυσε καρήατι, πᾶσα δὲ χαίτη ζεύγλης ἐξεριποῦσα 5o 
περὶ ζυγὸν, οὖδας ἵκανεν" αὐδήεντα δ᾽ ἔϑηκε ϑεὰ λευκώλενος “Πρη" καὶ λίην σ᾽ ἔτι νῦν γε σαώσομεν, 

ὄβριμ᾽ ᾿Αἀχιλλεῦ, ἀλλά TOL ἐγγύϑεν ruego ὀλέϑριον, οὐδέ τοι ἡμεῖς αἴτιοι, ἀλλὰ ϑεός τε μέγας καὶ 

μοῖρα κραταιή. οὐδὲ γὰρ ἡμετέρῃ βραδυτῆτί τε νωχελίῃ τε Τρῶες ἀπ᾽ ὥμοιιν Πάτροχλον τεύχε᾽ ἕλοντο" 
ἀλλὰ ϑεῶν ᾿ὥριστος, ὃν ἠὔχομος τέχε “ητὼ, ἔχταν᾽ ἐνὶ προμάχοισι, καὶ Ἕχτορι κῦδος ἔδωκε, νῶι δὲ 
καί xev ἅμα πνοιῇ Ζεφύροιο ϑέοιμεν, ἥν πὲρ ἐλαφροτάτην φάσ᾽ ἔμμεναι" ἀλλὰ σοὶ αὐτῷ μόρσιμόν 

ἐστι. ϑεῷ τε xoi ἀνέρι ἶφι δαμῆναι. eg ἄρα φωνήσαντος ᾿Βριννύες ἔσχεϑον αὐδήν. (Vers. 408.) 

10 Ἰστέον δὲ ὡς ὀλιγοχρόνιον βοήϑειαν ἐπὶ ὑγείᾳ δηλοῖ τὸ, καὶ λίαν ce ἔτι νῦν Li σαώσονμεν, ἀλλά TOL 
ἐγγύθεν ἦμαρ ὀλέϑριον. “Σ"πουδῆς δὲ ἐνδειχτιχὸν (remm: 411 ) τὸ, οὐδὲ γὰρ ἡμετέρῃ βραδυτῆτι τὲ νω- 
χελίῃ τε τόδε τι γέγονεν. ΓἜπαινος δὲ ἵππων ( Vers. 415.) τὸ ἅμα πνοιῇ Ζεφύροιο ϑέειν. Τὸ δὲ, πόδας 

αἰόλος, πρὸς διαστολὴν ἐῤῥέϑη τῶν ἄλλων σημαινομένων τοῦ αἰόλος. ( Vers. 405.) To δὲ ἄφαρ, 4o 
ὁ ἐστι ταχὺ καὶ εὐϑέως, οὕτως ἐτρίβη πρὸς κοινότητα τὴν ἀπὸ συνηϑείας, (Gre τινὲς τῶν πολλῶν τὸν 

αὐτοσχέδιον ζωμὸν ἀφαρόζωμόν φασιν, ὡς εἴ τις εἴπῃ. ταχύζωμον, εὐθδύξωμον. To δὲ, ἢ ἤμυσε 

καρήατι, διέσταλται τῆς xcd ὅλον σώμα κατακλίσεως. ἔστι δὲ ὅμοιον πρὸς τὸ, ἔπειτ᾽ ἡμύει ἀσταχύεσ- 

σιν. ὡς γὰρ λήιον ἠἡμύει ἀστάχυσιν, οὕτω γῦν ὁ Ξανϑος τῇ κεφαλῇ, ἄνω μὲν τρέψας τὸ στόμα, χάτω 

δὲ ἀφεὶς εἰς γῆ v ἱκέσϑαι τὴν χαίτην, ἐχπεσοῦσαν τῆς χατὰ τὸν ζυγὸν ζεύγλης, ἐν ἡ πλεονάζει τὸ À ὡς 
δηλοῖ xal τὸ ζεῦγος δίχα τοῦ X προφερόμενον. ( Vers. 411.) Ἢ δὲ βραδυτὴς καὶ ἡ νωχελία ravro- 
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λογοῦνται- icoy δὲ αὑταῖς Ἰλύαστοι χαὶ ἡματίη, γενομένη ἐκ TOU ματᾶν, ἐξ οὗ τὸ ̓ματῆσαι, περὶ οὗ 

προγέγραπται. ( Vers. A19.) To δὲ ϑεῶν ἄριστον τὸν ᾿Α΄πόλλωνα εἰπεῖν τῇ τῶν ἵππων ἀφελείῳ 
δοτέον. κυρίως γὰρ ὃ τοῦ piov Ζεὺς τοιοῦτος, ϑεῶν γὰρ ἐκεῖνος ἄριστος καὶ ὕπάτος. Τὸ δὲ ὥριστος 

κέχραται χατὰ τὸ ἑωὑῦτοῦ. ἔστι γὰρ ἐκεῖνο ἕο αὐτοῦ. καὶ κράσει, τοῦ O καὶ ἃ εἰς ὦ “μέγα γίνεται ἑωυτοῦ, 20 
καὶ διαλύσει ἑωυτοῦ. GVers. 416.) “Σημείωσαι δὲ ὅτι καλῶς ὁ ποιητὴς διὰ τοῦ Ξάνϑου φιλοσοφεῖ 
ἐλαφροτάτην εἰναὺ τὴν τοῦ Ζεφύρου πνοήν. τοιοῦτος γὰρ, ὁ Ζέφυρος διὰ τὸ μὴ κάϑυγρος εἶναι, ὁποῖος 
ó Νότος. ἔστι δὲ ἀφορμή τις τοῦτο εἰς ἀλληγορίαν τοῦ “Ποδάργης τέχνα λέγεσϑαι τοὺς ἵππους τοῦ 
᾿Αχιλλέως, ὡς ποδηνέμους s 0 περ ἐνέφηνε καὶ διὰ τοῦ εἰπεῖν τὸν Ξάνϑον πόδας αἰόλον, ὅ πέρ ἐστι 
ταὐτὸν τῷ πόδαργον χαὶ ἐκ ποδάργης. ( Vers. 420.) Ὅτι ὃ ἀκαίρως ἀκούων E τινος ὡς τεϑνήξε- 

10 TOL, σπεύδων δὲ ὅμως εἰς ἔργον, εἴπον ἂν τὸ τοῦ “Ἀχιλλέως πρὸς Ξάνϑον" ὦ δεῖνα, τί μοι ϑάνατον 
μαντεύεαι; οὐδέ τι σὲ χρή. sU YU τοι οἶδα καὶ αὐτός" ἀλλὰ χαὶ ἔμπης οὐ λήξω. ( Vers. 421.) “Σημείω- 

σαι δὲ ὡς πάνυ ἐὐϑαρσῆς εἰς, κίνδυνον o ̓ Αχιλλεὺς, οἷα εὐχλείας à ἐφιέμενος τῆς μετὰ ϑάνατον, ὃς οἶδα 
"μέν, φησιν» ὅτι μον “μόρος ἤγουν μοῖρα ἐστιν ἐνθαδ᾽ ὀλέσϑαι γόσφι φίλου πατρὸς καὶ μητέρος" χαὶ 30 

ὕμως οὐ λήξω; πρὶν Τρῶας ἄδην ἐλάσω, ἢ μᾶλλον ἐλάσαι πολέμοιο. Καὶ σημείωσαι ὅτι xol ὧδε 
ὁ ποιητὴς τὸ ἄδην, ὃ ἐστι δαψιλῶς, δι᾿ ἑνὸς γράφει δ᾽ συστέλλων τὸ δίχρονον. Ὅρα δὲ καὶ ἐν ταῦϑα ὅτι áo 
τὴν ἀγαϑὴν ἐλπίδα φανερῶς, εἴ πέρ τις ἄλλος, προβεβλημένος ὁ ᾿Δχιλλεὺς μάχεται. ( Vers. 423.) 
Τὸ δὲ, ἄδην ἐλάσαι πολέμοιο, παρῳδίαν ἐν Οδυσσείῳ ἔχει τὸ, ἄδην ἐλάαν κακότητος. 

1202 “ὦ. ΟΣ ΤΟΣ ΠΣ δ ΟΝ ΜΠ. Ἢ  Ρ οἐ 1192 

Podio I4 [o4 x. 

20 Διὸς ἐπιτρέψαντος κατέρχονται βοηϑήσοντες οἱ ϑεοὶ mavreg, τοῖς μὲν "EAAqow * ' Hoo xo 
᾿4ϑηνᾶ χαὶ Ποσειδῶν καὶ “Ἥφαιστος καὶ Ἑρμῆς, τοῖς δὲ Τοωσὶν “Ἀφροδίτη xol "nón, ἔτι 
δὲ xol “ἄρτεμις καὶ pro, ong τε xoi Σχάμανδρος. Αἰνείαν δὲ ἀντιστάντα ᾿Αἰχιλλεῖ σώζει IIo- 
σειδῶν νεφέλῃ καλύψας. ᾿Αχιλλεὺς δὲ ἄλλους ve ἀναιρεῖ, καὶ Πολύδωρον τὸν Πριάμου παῖδα. 
ἽἝκτωρ δὲ ἀντιστὰς αὐτῷ φεύγει, ᾿Απόλλωνος σώσαντος αὐτόν" τοὺς δὲ ἄλλους ᾿Δχιλλεὺς ἐπὶ τὴν 
πόλιν φεύγοντας κατήπειγεν, 

» 

ΒΕ ΕΘ, OUS ΟΕ ΘΥ POI UP OT PRSE 10 

Ὅτι ϑεῶν μάχη τὸ γράμμα τῆς παρούσης ῥαψῳδίας ἐπιγέγραπται. ἡ δὲ ὄμμετρορ ἐπιγραφὴ 
αὕτη" v, μακάρων ἐνοπὴ χαὶ φίλοπις οὐρανιώνων. καὶ ἄλλως δέ" v, μακάρων ἔρις ὦρτο, φέρει 
δ᾽ ἐπὶ κάρτος ᾿4"χαιοῖς. ὅτι δὲ τὸ V στοιχεῖον ὑμ λέγουσιν οἱ «Αἰολεῖς μετὰ ψιλῆς οἰχείῳ ἔϑει, ψιλωτικοὶ 20 

30 γάρ εἰσιν ἐπὶ πᾶσιν. ὑπὸ τῶν εἰδότων πᾶσι παραδέδοται. ( Vers. 2. ) Ὅτι ἐνδιαϑέτως ὃ ποιητὴς ἐν- 
ταῦϑα τὸν λόγον ἀποστρέψας πρὸς "yin ὡς προσφωνεῖσϑαι ὑπὸ τῆς Μιούσης ἄξιον φησίν" ὥς οἱ 

μὲν παρὰ γηυσὶν ϑωρήσσοντο ἀμφὶ σὲ, Πηλέως υἱὲ, μάχης ἀκόρητον ᾿ἀχαιοί. Καὶ ὅρα ὅτι ἐν μὲν 
τῇ & ῥαψῳδίᾳ περιφράσας ὁ Ayeuéuvov ἔφη πρὸς yia αἰεὶ γάρ τοι ἔρις v6 φίλη πόλεμοί τε μά- 
qat t5. ἐνταῦϑα δὲ συντομώτατα φράζων μάχης ἀκόρητον καὐτὸς 0 ποιητὴς αὐτὸν λέγει. Καὶ σημείω- 3o 
σαν ὅτι, ὃ περ ἐπὶ Τρώων φϑάσας εἰς ψόγον ἔφη τὸ μάχης ἀχορήτους ἐκείνους εἶναι, τοῦτο ἐνταῦϑα 
ἐπὶ ἐπαίνου ὃ ἀμφίγλωσσος Ὅμηρος εἴληφε. καὶ οὐ ϑαυμαστόν. οὐ γὰρ ἀεὶ ὃ "Ἀχιλλεὺς τοιοῦτος οὐδὲ 
ἀεὶ φίλη αὐτῷ ἡ ἔρις χατὰ τὸν διαβάλλοντα βασιλέα" διὰ δὲ τὴν ἐπὶ τῷ Πατρόκλῳ 6 ἄμυναν ἄρτι μά- 

χης ἐστὲὴν ἀκόρητος. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ ὡς εἴρηται Ὁμηρικὸν δίγλωσσον πρῶτα μὲν ἐν λέξεσι ϑεωρεῖται, 

olov, ὃν Βριάρεων χαλέουσι ϑεοὶ, Aiyalova δὲ ἄνδρες, καὶ, χαλκίδα κικλήσχουσι ϑεοὶ, "ἄνδρες δὲ 4o 

4o χύμινδιν, ὡς Ὁμήρου δῆϑεν καὶ τὴν ϑεῖαν εἰδότος γλῶσσαν ὡς xci τὴν κατ᾽ ἀνϑρώπους. πρὸς ὅ πὲρ 
ΟΟΜΜΈΝΤ. IN Irrap. Tow. IV. 
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ἀστεϊζόμενος Φιλόξενος ὁ Κυϑήριος, xci εἰπὼν λιπαραυγεῖς πορϑμίδας πολλῶν ἀγαϑῶν γεμούσας, 

ἐπάγει Ὁμηριχῶς" τὰς ἐφημέριοι καλέοντι; ἤγουν καλοῦσι, τραπέζας, ἀϑάνατοι δὲ τε ᾿Δμαλϑείας 

κέρας. εἶτα φαίνεται τὸ ῥηϑὲν δίγλωσσον καὶ ἐν ἐννοίαις δοχούσαις διαφέρεσθαι, ὡς νῦν ὁ ̓ Δχιλλεὺς 
μάχης εἶναι ἀκόρεστος εὐλογεῖται ; χαί TOL τῶν Τρώων δι᾿ αὐτὸ τοῦτο χαχολογηϑέντων. τοῦτο δὲ καὶ 
ἐν πολλοῖς ἄλλοις δεινῶς ὃ ποιητὴς μεϑοδεύει. καὶ ζηλοῦσι τοῦτο μάλιστα μὲν οἱ διαλεχτιχοὶ , ὧν καὶ 

Ζήνων ὃ περιᾳδόμενος, χαὶ οἱ ἐφεκτιχοὶ, xai ὃ τὰ διχτυαχὰ δὲ μελετήσας, ὧν σχοπὸς τὰ ἀντικείμενα 
κατασκευάζειν, οἷον, λουστέον τὸν πυρέττοντω διὰ τὰ καὶ τὰ, καὶ αὖ πάλιν, μὴ λουστέον τὸν πυρέτ- 

τοντα διὰ τὰ καὶ τά. τὸ τοιοῦτον δίγλωσσον ἐν πολλοῖς ῥητορικώτερον καὶ υριπίδης ἐπιτηδευόμενος 
φησί που τὸ, ἐκ παντὸς ἄν τις πράγματος δισσῶν λόγων ἀγῶνα ϑεῖτ᾽ dv, εἰ λέγειν εἴη σοφός. (Vers. 4.) 

5οὍτι καὶ ᾿Αχιλλέως ἐξιέναν μέλλοντος εἰς πόλεμον καϑίζει ϑεῶν κἀγορὰν ὃ ποιητὴς ὑπὸ τῷ Διὶ, 10 

κελεύοντι διὰ τῆς Θέμιδος πάντας φοιτᾶν εἰς αὑτὸν ὡς ἐπὶ μεγίστῳ τινὶ πράγματι. καὶ Ζεὺς μὲν Θέ- 1268 
μιστα χέλευσε ϑεοὺς ἀγορήνδε καλέσσαι κρατὸς ἀπ᾿ Οὐλύμποιο πολυπτύχου" ἡ δ᾽ ἄρα πάντῃ φοιτή- 
σασα ἐποίει τὸ κελευσϑέν. πάνυ δὲ μεγαλοπρεπῶς ὃ ποιητὴς καὶ ἐν τούτοις ἐξαίρει τὴν “ἰχιλλέως ἔξο- 
δον, εἴ meg ἐκχλησίαν τοιαύτην συνήγαγε Óv αὐτόν. Ὅρα δὲ ὅτι ταῖς μὲν ἀγγελίαις ἡ Ἴρις ὑπουργεῖ 
καὶ 0 “Ἑρμῆς. νῦν μέντοι ὡς νομιμωτάτης, φασὶν, ἐσομένης τῆς ἀγορᾶς, καὶ τέλος ἐπιϑεῖναν μελλού- 

σῆς μεγάλοις πράγμασιν, ἡ ψῆφος γὰρ τοῖς ̓ ὥρπαξι χαὶ ἐπιόρχοις Τρωσὶ τελεία ἐπενεχϑήσεται., τῇ 
Θέμιδι 0 Ζεὺς 7 πρὸς τὴν σύγκλητον χρῆται, ἥ τις ἡ αὐτὴ οὐσα τῷ ϑεσμῷ καὶ τῇ δίκῃ ἀγορὰς λύει τε 

xai xa ite χατὰ τὴν ποίησιν. ( Vers. 7: .) Aéye δὲ ὃ ποιητὴς καὶ ὅτι οὔτε τις οὖν ποταμῶν ἀπέην τῆς ἄνω 
δηλαδὴ ἀγορᾶς γνόσφ᾽ ᾿Ωχεανοῖο, οὔτ᾽ ἄρα γυμφάων, ταί τ ' ἄλσεα καλὰ νέμονται καὶ πηγὰς ποταμῶν 

καὶ πίσεω ποιήεντα. διὰ τί; διότι ἀλληγορικῶς καὶ αἱ τῶν ποταμῶν ἀρχαὶ καὶ αἱ τῶν πηγῶν χαὶ αἱ 20 
τῶν ἑλῶν, τοιαῦτα γὰρ τὰ míos, ναὶ μέντοι καὶ αἱ τῶν ἀλληγορουμένων νυμφῶν, περὶ ὧν ἐν ἄλλοις 

δο ἐῤῥέϑη., ἐκ τοῦ ἄνω Διὸς, τουτέστιν éx τοῦ ὑψηλοῦ ἀέρος εἰσὶν, ἐξ οὗ καὶ "οἱ διιπετεῖς παρονομά- 
ζονται ποταμοί. καὶ Ποσειδῶν δέ, (Vers. 14.) φησιν, οὐδ᾽ αὐτὸς νηχούστησεν, ἤγουν ἀνήκοος 
γέγονε, ϑεᾶς τῆς Θέμιδος, ἀλλ᾿ ἐξ ἁλὸς ἦλθε μετ᾽ αὐτοὺς, ἤγουν εἰς αὐτοὺς τοὺς ἄνω ἠϑροισμένους. 
αἴρεται γάρ τι καὶ τοῦ κατὰ Ποσειδῶνα ϑαλαττίου ὕδατος, ὑψοῦ ἀναϑυμιώμενον , ὃς καὶ ἷξε, φησὶν, 
ἐν μέσοισι ̓ πιϑανῶς. οἰκεῖος γὰρ ὃ μέσος τόπος τῷ Ποσειδῶνι, ὁ ὃς εἰς ὕδωρ ἀλληγορούμενος τῇ γῇ τῇ 

τοῦ παντὸς μεσαιτάτῃ συνεσφαίρωται. ᾿κἐκεανὸς δέ γε οὐ πάρεστι, διότι εἰς τὸν ὁρίξοντα 7] ἀκριβὴς 
αὑτὸν ἀνάγει ϑεωρία τὸν ἀποτέμνοντα τὸ ὑπὲρ γῆς καὶ ὑπὸ γῆν ἡμισφαίριον᾽ διὸ οὐκ ἐγχωρεῖ τὸν 

11θϑτοιοῦ τον ᾿Ωχεανὸν 6 ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ἄνω γενέσϑαι, ὑπεραναβάντα τὸ διαιρούμενον. εἰ δὲ καὶ ὡς 

ὕδωρ ̓στοιχιακῶς ϑεωροίη τις τὸν ᾿Ωχεαγὸν, οὐδ᾽ οὕτω δύναταν ἄνω γενέσϑαι τῇ ὁλότητι, ἀλλά τι μὲν 30 

αὐτοῦ ἄνεισι, διὰ ἀναϑυμιάσεων “δηλαδὴ, ὡς ὃ Ποσειδῶν ὑποδηλοῖ, ἐξ ὧν οἱ ποταμοὶ καὶ αἱ πηγαὶ 

xol TC πίσεα καὶ αἱ γύμφαι. οὐ μὴν δὲ xoi ἡ πᾶσα τοῦ στοιχείου ὁλότης ἄνω γίνεται. τοῦτο γὰρ ἀδύ- 
νατον. χαὶ οὕτω μὲν κατὰ ἀναγωγήν. μυϑιχῶς μέντοι ἀποδημεῖ τῆς ἐκκλησίας Ó ̓ βχεανὸς ὡς πρόγο- 
νος ϑεῶν, ἵνα μὴ παρείη τῷ τῶν ἀπογόνων πολέμῳ. ϑεῶν γὰρ μάχην τὴν ῥαψῳδίαν ταύτην ὁ ποιητὴς 
παραδίδωσι χαὶ οἱ παλαιοὶ ἐπιγράφουσι. xot περὶ μὲν τούτων ταῦτα. περὶ δὲ τῆς Τῆς εἰ καὶ μηδὲν 
ὃ ποιητὴς διορίξεται , ἀλλὰ βέλτιόν φασι γοεῖν ὡς ἀπολειπομένης τοῦ συλλόγου καὶ αὐτῆς, περὶ αὐτὴν 

γάρ ἐστιν ὃ χάτω μείνας ᾿Ωχεανὸς, καὶ ἀνάγκη συνεχλείπειν καὶ αὐτήν. (Vers. 4.) Ὅρα δὲ ὅτι καὶ ἐν- 
ταῦϑα συνήϑως ᾿Θέμιστα ἀωρικῶς λέγει χατὰ τὸ, Θέμιστι καλλιπαρήῳ. καὶ χρᾶτα, δὲ ὄρους, ὡς καὶ 

10 ἀλλαχοῦ, ἀχροτάτην χορυφὴν, ἤτοι ἐξοχὴν, ἀκρώρειαν. ( Vers. 5.) Σημείωσαι δὲ ὅτι χοινῶς "μὲν 

7 κρὰρ, λέγεται τῆς κρατός. τὸ δὲ κραατὸς διασπαρέντος παρὰ Σοφοκλεῖ, καὶ σῷ χράατι τίσις ἐν Ὄδυσ- 4o 
σείᾳ, ἔχουσί τινὰ ζήτησιν. ἡ δὲ τραγῳδία χαὶ τὸ χρᾶτα λέγει οὐδετέρως ὡς καὶ τὸ κάρα. ἢ δὲ χάρα 
τῶν νεωτέρων ἐστί. λέγεται δὲ καὶ άρηαρ, ὡς δηλοῖ τὸ καρήατι. -“Πολύπτυχος δὲ "ÜÀvumog τὸ μὲν 

ὄρος διὰ τὸ πολλὰς ἔχειν πτύχας ἤτοι περιοχὰς ἀναχλίσεων, ὃ δὲ οὐρανὸς ἀλληγορικῶς διὰ τὰς ὀχτὼ 

σφαίρας, Gg ἔχει, τὴν μίαν τῶν ἁπλανῶν, καὶ τὰς ἑπτὰ τῶν πλανήτων. 5 καὶ ἄλλως, πολύπτυχος 

ὃ loves καὶ στερεὸς, xo ὁμοιότητα σώματός τινος πολυπτύχου, ὁποία xoi ἡ τοῦ Ζχιλλέως προΐ- 
στορηται ἀσπίς, ( Vers, 8.) Νύμφαι δὲ ὅτε αἱ περὶ γῆν φυσικαὶ δυνάμεις λέγονται ἃς ἢ τοῦ ὕδατος 

— 
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ὑγρότης ἀποτελεῖ, καὶ ἐν ἄλλοις πρὸ τούτων σαφῶς εἴρηται. E δὲ λέγει χαλὰ τοὺς κήπους ἀπὸ 

τοῦ ἄλλω ἄλσω Αἰολικῶς. διὸ xa ψιλοῦται, ἃ ὅπου δηλαδὴ τὰ φυτὰ ἐξ ὑγρότητος χαὶ πνεύματος εἰς 
αὔξειν ἅλλονται. διὸ καὶ οὐ μόνον ἄλσος o τοιοῦτος λέγεταν τόπος ἀπὸ τοῦ ἅλλεσθαι, ἀλλὰ χαὶ κῆπος 

ἀπὸ τοῦ χᾶπος, ὃ δηλοῖ πνεῦμα τὸ ἀναγωγὸν ὑγρότητος ϑρεπτικὴς, τῶν φυτῶν. 1Πἰσεα δὲ tygos : τόπος 

xat δυνάμενος Ion 0 ἐστι ποτίσαι; χαὶ διὰ τοῦτο καὶ ποιήεις; ἤτοι βοτανώδης. ὡς γὰρ μύω κμύσω 20 

yon μῦσος , εἰς ὃ μύομεν. un) ἐμβλέπειν ἀνεχόμενοι, ἢ πρὸς ὃ τὰ χείλη μύομεν οὐ προσφωνοῦντεές, 

οὕτω πίω πίσω πῖσος. τοῦ δὲ πίσω ἡ χρῆσις παρὰ Πινδάρῳ. ἐξ αὐτοῦ δὲ καὶ Πίσα πόλις, καὶ πίσα 

πηγὴ» ὡς ἂν εἴποι Tig ποτίστρω, καὶ πιστὸ παρ - Aio up φάρμαχα τὰ πινόμενα. ( Vers. 11.) * Qze 

παντοδαπῶς τὴν τέχνην ὁ Ἥφαιστος , & γε ξεστὰς αἰϑούσας ἄνω ποιεῖ; ἤγουν κατὰ τοὺς παλαιοῦς, 
10 Sous στυλωτᾶς, αἰϑομένας , ὃ ἐστι χαταλαμπομένας qure ἐφιξάνουσι δὲ ταύταις χατὰ τὸν ποιητὴν 

οἱ νῦν ἀγερϑέντες, οὐχ᾽ ὡς ϑρόνοις πάντως, αλλ᾽ ἐν αὐταῖς περὶ τὸ ἔδαφος καϑεζόμενοι. ( Vers. 12.) 

"Ort πανταχοῦ ἐν τῷ ἰδυίαις πραπίδεσσι διὰ τοῦ εἶ γράφει ὁ ποιητὴς τὴν ἄρχουσαν τοὺ ἰδυίαις, ἵνα 
διαφέρει τῆς μετοχῆς ὡς μετοχικόν. χαὶ γράφοιτο εἰδυῖα μὲν διὰ διφϑόγγου ἢ γινώσχουσα, ἰδυῖα δὰ 

μετὰ μόνου τ ὴ ἐπιστημονιχή. οὕτω γοῦν καὶ ἐνταῦϑα 8 ἔχει δακτυλιχῶς τὸ, ὃς Ἥφαιστος ποίησεν ἰδυίησι 
πραπίδεσσι. εἰ | δέ τις φίλερις ὧν αἱροῖτο ἐχϑλίψας γράψαι ποίησ᾽ εἰδυίαις πραπίδεσσιν, 1 ἵνα οὕτω σπον- 
διαχῶς γράψῃ αὐτὸς διὰ διφϑόγγου τὴν καταρχὴν τοῦ εἰδυίαις, ἀλλ᾽ 0v γικήσει τοὺς παλαιοὺς ἱΘμηρί- 

δας διὰ TOU U γράφοντας. ( Vers. 13. “Ὅτι ἐν τῷ, Διὸς ἔνδον ἀγηγέρατο; ἢ ἵγουν ἡϑροίσϑησαν, λείπεν 
yevuxi] περιοχῆς τινος, ἵνα ἢ, "ὅτι. ἀγηγέρατο ioo» TOU κατὰ TOV Δία δώματος, 3, ἢ οἴκου jj τοιοῦδε τινός. ὅ0 
( Vers. 20.) Ὅτι ὁ φοραϑεὶς, à οἷς ὑπέρ τινων χρύβδην νοεῖ. ἐρεῖ" ἔγνως ἐμὴν ἐνὶ στήϑεσι βου- 

12640" μέλουσί μοι ὀλλυμενοί πέρ. Ζεὺς δὲ τοῦτο φησὶν, ἐφ οἷς αὐτὸς μὲν βουλὴν ἤϑροισε, Ποσειδῶν 
δὲ ἤρετο, τί ποτε αὖ ἀργιχέραυνε ϑεοὺς ἀγορήνδε χάλεσας; ἤ τι περὶ Τρώων χαὶ ey μερμηρί- 
bug; xci ἕξης. (Vers. 22.) Ὅτι ὁ Ζεὺς αὐτὸς uiv ga λέγεν πτυχὶ Ὀλύμπου ἡ ἥμενος. ἤτοι περιοχῇ; 
ὡς εἴρηται. ἔνϑα ὁρύων, φησὶ, φρένα τεριψομαι" Ἀτοὺς δὲ ἄλλους, ous φϑάσας ἐχώλυσεν ἀπειλαῖς, 4o 
ἀφίησιν ἄρτι ἀρήγειν ὕπῃ νοος ἐστὶν ἑκάστου. καὶ αἰτίαν τούτου ἐπάγει τὸ δεδιέναι, μὴ οὐκ τος wd 
οἱ Τρῶες πρὸς TOY “ἀχιλλέα. φησὶ γὰρ ἀποσεμνύνων πάνυ τὸν Luo ( Vers. 26.) οὕτως" εἰ γὰρ 
᾿Αχιλλεὺς οἰος ἐπὶ Τρώεσσι μαχεῖται; οὐδὲ μίνυνϑ᾽ ἕξουσι ποδώχεα Πηλείωνα, ἤγουν αντιστήσονται; 

ἐφέξουσιν, ot καὶ πρόσϑεν ὑποτρομέεσχον ὁρῶντες. γῦν δ᾽ ὅτε δὴ xci ϑυμὸν ἑταίρου χώεται αἰνῶς, 
δείδω μὴ καὶ τεῖχος ὑπέρμορον , ἤγουν ὑπὲρ μόρον, ἐξαλαπάξῃ. Καὶ σημείωσαι ὅτι ἀστείως ἐνταυϑα 50 
οἱ παλαιοὶ λέγουσιν ὡς ἐναντία ποιεῖ ὁ Ζεὺς οἷς βούλεται. ϑέλει μὲν γὰρ μὴ πάνυ ἰσχυρὸν κατὰ τῆς 

30 Τροίας γενέσϑαι τὸν AAA καὶ τοὺς ““Ιχαιοὺς,, διὸ καὶ ἐνδίδωσι τῇ τῶν ϑεῶν συμμαχίᾳ, λανϑάνει 
δὲ ἑαυτὸν μὴ ποιῶν ὃ ϑέλει. χρείττους μὲν γὰρ Τρώων οἱ " EXAgveg τὴν ἰσχὺν καὶ δι΄ αὐτὸ ἄνισοι πρὸς 
ἐχείνους. χρείττους δὲ καὶ οἱ τοῖς * ξλλησι βοηϑοῦντες ϑεοὶ τῶν ἐπικουρούντων τοῖς ἰλιεῦσι, καὶ ὁμοίως 

ἄνισον καὶ αὐτοὶ πρὸς ἀλλήλους. ἐὰν δὲ τοῖς ἀνίσοις ἄνισα moore ὁμοειδῃ roig ἐξ ἀρχὴς s τὰ ὕλα 
μένει ἄνισα. ἣ γὰρ αὐτὴ ὑπεροχὴ τῶν ἐξαρχὴς ὑπερεχόντων μένει. ὡς οὖν ἰδίᾳ καϑ'᾽ ἑαυτοὺς οἱ “λληνες 
ἄνισοί εἰσι τοῖς Towoiw ὑπερέχοντες τῇ ἀνδρίᾳ; οὕτω χαὶ ἐν αὐτῇ τῇ τῶν ϑεῶν συμμαχίᾳ διὰ τὸ τῶν 
συμμάχων ἄνισον ὡσαύτως ἄνισον ἔσονται καὶ ὑπερέξουσι τῇ αἀνδρίᾳ. καὶ οὕτω μὲν λογιωτάτη ἢ ἀπορία. 
οἱ δὲ λύοντες λέγουσιν ἃ ϑέλουσι. (Vers. 30.) To δὲυ ὑπέρμορον, ὡς x«i ἐν Ὀδυσσείᾳ φαίνεται, ἕν 
μέρος λόγου “Τρίσταρχος δέχεται ὁμοίως τῷ ὑπέρβιον, ὡς ἐπίρῥημα ληφϑὲν ἀντὶ τοῦ ὑπερμόρως. ἔχει δὲ 

xo πληϑυντιχὸν ἐν τῷ, ἔνϑα xcv ᾿ἀργείοις ὑπέρμορα γόστος ἐτύχϑη, ὅμοιον TO, οὐ nu xc c χόλον 

4o ἔνϑεο ϑυμῷ, ἀντὶ τοῦ οὐ καλῶς. ἐγχωρεῖ δὲ χαὶ κατὰ διάλυσιν ὑπὲρ μόρον γράφεσϑαι : κμόρου γοου- 60 

μένου τοῦ μεμοιραμένου , τουτέστι τοῦ μοιριδίου. ég γοῦν ἐν τῷ τέλεν τὴς ταῦ; 0 nos μόρος ἤγουν 

μοῖρα ἐνθάδ᾽ ὀλέσϑαι. ( Vers. 23.) To δὰ, φρένα τέρψομαι, δηλοῖ ὡς μόνον τὸ τέρψομαι αὐτὸ 
xod αὑτὸ οὐχ ἐντελῶς φράζξεται. ovi éra, 37. ) To δὲ 1 ποδώχεα Πηλείωνα, περιττῶς κεῖται. εἰπόντος 

γὰρ τοῦ ποιητοῦ. εἰ γὰρ Api eve e μόνος μαχεῖται) ἀρχοῦ y ἢν εἰπεῖν οὐδὲ μίνυνϑα ἕξουσι Τρῶες αὖ- 

τόν. Ὅμηρος δὲ γλυπκαζόμενος τῇ τοῦ Ζχιλλέως προφος 0 διασσεύει αὐτὸν. xol ἀντὶ ἀντωνυμίας τὸ ἐχεί 

γον ἡδέως προφέρει ὄνομα. Δ ημείωσαι δὲ καὶ ὅτι, ὥς περ φυσιχῶς οἱ ἄλλοι ϑεοὶ Διὸς ἔνδον «y ηγέρατο 

S a 
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Ἷ 1 9Airyow ἡϑροίν σϑησαν, ὡς πρὸ ὀλίγων ἐῤῥέϑη , νόσφ᾽ ᾿Αἰχεανοῖο, οὕτω καὶ εἰς τὴν εἰρημένην ὑπὸ ϑεῶν 

ἀρωγὴν οἱ μὲν ἄλ λον κατέρχονται. . ὕπη νόος ἐστὶν ἑχάστου. αὐτὸς δὲ μένει καϑήμενος à ἄνω, χκαϑότι οὐκ. 

ἔστι πιϑανὸν τὸν αἰϑέριον χαὶ ὀλύμπιον die ἐλλόγως ἐνεχϑῆναι χάτω. ( Vers. 23.9.07" ' Haa: uiv gvu- 

μαχεῖ ᾿Δχαιοῖς οὐ μόνον ὡς εἰς γόμιμον γάμον ἀδικηϑέντος τοῦ Ἱενελάου οἷα ,γαμηλία δαίμων , ἐπιστα- 

Tcl | yuQ αὐτὴ τῶν γάμων: ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ βασιλικώτερον τῆς ᾿Ελληνικὴς ἀρχῆς. "Hoa. γάρ, ὡς πολλα- 

10 χοῦ ἐρρέϑη, καὶ εἰς β βασιλείαν μεταλαμ ἀβάνεται. ὅϑεν χαὶ "Hoatc ζωὴ ἡ βασιλική. ᾿4ϑηνᾶ δὲ ἡ φρό- 

νησις τοῖς ᾿Αχαιοῖς καὶ αὐτῇ συμμαχεῖ διὼ τὸ τοῦ Ἑλληνιχοῦ πολέμου δίκαιον χαὶ ἔλλογον χαὶ διότι 

φρόνησις εἷλε ἐν ὕστερον τὴν Τροίαν xai δόλος σοφός. διὸ χαὶ Ἑρμῆς αὐτοῖς ὁ λόγιος συμμαχεῖ, ὃς ov1265 

μόνον ἐριούνης καὶ φρεσὶ κεκασμένος πευκαλίμαις , ἀλλὰ καὶ δόλιος. ἡ ̓Ἤφαιστος. δὲ σύμμαχος Ἑλλήνων 
ἐστὺ καὶ αὐτὸς , ὅτι τε πολέμιος 4e κατὰ TOV καὶ ἐν τῇ Ὀδυσσείᾳ nior, xol ὡς φίλος δὲ τῇ ᾿4ϑηνᾷ. 10 

"Eo φαιστος γοῦν διδάσχει τέχνας ἐν Ὀδυσσείᾳ, xa Παλλὰς Ai. ἔτυ δὲ xoi ἄλλως mi avus TOUTO 

πλάττεται, ὡς ἄν ἔχοι ὁ ποιητὴς ἀντεπεξαγαγεῖν αὐτὸν ὡς πῦρ ὕδατι τῷ ἐγχωρίῳ ποταμῷ Ξάνϑῳ. 

Ποσειδῶν δὲ τ τοῖς Ayatois συνειράπτεται μάχης διά τε τὴν πρὸς τὸν «Δαομέδοντα μῆνιν» εἴ ye ϑητεύ- 
20 ἄρτος εἰς ἐνιαυτὸν μισϑῷ ἐπὶ ῥητῷ ἐβιάλσατο τὸν μισϑὸν, ὡς ὁ ποιητὴς ἐρεῖ προϊων, ἔτι δὲ καὶ 

ὅτι νησιῶταν οἱ πλείους τῶν ᾿Ελλήνων xoi διὰ τοῦτο οἰχεῖον Ποσειδῶνι, καὶ ὅτι διὰ ϑαλάσσης πλεύ- 

σαντες εὐτυχῶς μετηλϑὸν τὴν τῆς Ελένης ἁρπαγήν. καὶ οὗτοι μὲν συμμαχοῦσι τοῖς “Ἕλλησι διὰ ταῦτα. 
Τοῖς μέντοι Τρωσὶν o μοιχὸς [άφης βοηϑεῖ ὡς τοιούτοις; ὅμοιος; ὃ quais, ὁμοίοις, ὅπου γε καὶ ὁ 

Τρωιχὸς πόλεμος ἀπὸ μοιχείας ἔσχε τὴν ἀρχὴν, ἔτι δὲ χαὶ ὡς ἁρπαγῆς xai βίας δεσπόζων, xol ὡς οὐκ 
ἔλλογος , ἀλλ᾽ ἐναντίος τῇ ᾿Α΄'ϑηνᾷ. διὸ καὶ ἡ ̓ Αφροδίτη τοῖς αὑτοῖς βοηϑεῖ, οἰχείως μὲν ἔχουσα πρὸς 
τὸν ἀλόγιστον "Aon, ἀπεχϑομένη δὲ τῇ ἔμφρονι. AO. "Ἄρτεμις δὲ τοῖς Τρωσὶν ἐπεκχουρεῖ ἢ ὡς ἔφορος 20 

τῶν χορῶν, καὶ γὰρ καὶ οἱ Τρῶες χοροιτυπίαις ἄριστοι, ἢ ὡς τοξότης ; ὁποῖος καὶ ὁ τοῦ πολέμου αἵἴ- 

TLOG ᾿“λέξανδρος. διὸ xoi ὁ ἀπόλλων ὡς τοιοῦτος συνεπεχουρεῖ. ἡ δὲ “ητὼ οἷα μήτηρ ᾿4ποόλλωνος τε 

καὶ ᾿Αρτέμιδος, καὶ ὅτι νυχτὸς ἄξια ποιοῦσιν οἱ Τρῶες καὶ λήϑηςγ εἰς ἅ περ ἄμφω ἀλληγορεῖταν καὶ ἡ 
“2ητώ. ὁ δὲ Ξάνϑος ὡς ποταμὸς ἐγχώριος ἐπικουρεῖ τοῖς Τρωσὶ καὶ ὡς πρὸς “Εἴφαιστον ἀξιόμαχος. καὶ 
οὕτω μὲν ταῦτα. ὅτε δὲ ἀλλήλοις αὐτοὺς ὁ ποιητὴς ἀνθιστᾷ συνδυάζων εἰς μάχην, φυσικῆς τε 0 μῦϑος 

ϑοτηνιχαῦτα ἔχεταν ϑεωρίας καὶ ἡϑικῆς, "wg ἐχεῖ ῥηθήσεται. Σημείωσαε δὲ ὅτι, εἴ περ εἶχε πιϑανεύ- 
σασϑαι τὸ πλ ἄσμα D ποιητὴς, ἐποίησεν ἂν καὶ τὸν idwvéa καὶ τὸν Διόνυσον χαὶ τὴν Δήμητραν. mo. 
Qovreg τῇ μάχῃ; οὐχ ἔχει δὲ πιϑανῶς τοιοῦτόν τι ποιῆσαι. E uiv γὰρ οὐκ ἔστιν ὅτῳ πρὸς τὸ ζῆν 
ἐπικουρήσει , ἀπωλείᾳ χαίρων ἀνδρῶν xoci στεναγμοῖς κατὰ τὴν τραγῳδίαν χαὶ γόοις πλουτιζόμενος. 
Δήμητρα δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς καὶ Διόνυσος καρποτρόφοι ῦντες , ἄχϑονται χαϑάπαξ τῷ πολέμῳ Bo 

φϑαρτιχῷ ὄντι τῶν καρπῶν. ἔστι δὲ ὁ περὶ τούτων τῷ ποιητῇ λόγος τοιοῦτος" βὰν δ᾽ ἔμεναι πόλεμόνδε 

ϑεοὶ, δίχα ϑυμὸν ἔχοντες, ἤγουν διχονοοῦντες , “Ηρη μὲν μετ΄ ἀγῶνα νεῶν καὶ Παλλὰς Δ4ϑήνη, ἠδὲ 
Ποσειδαίων γαιήοχος, ἠδ᾽ ἐριούνης Ἑρμείας, ὃς ἐπὶ φρεσὶ πευκαλίμῃησι., ταῖς πολλαχοῦ ῥηϑείσαες» 
χέχαστο. "Heros δ᾽ ἅμα τοῖσι κίε σϑένεϊ βλεμεαίνων, χωλεύων, ὑπὸ δὲ κνῆμαι θώοντο ἀραιαὶ, ἃ 
δὴ xci προγέγραπται, ἐς δὲ Τρῶας gne χορυϑαιόλος" αὐτὰρ ἅ μ᾽ αὐτῷ Φοῖβος ἀκερσεχόμης») ἠδ᾽ 

Ἄρτεμις ἰοχέαιρα, zr τε, ξαάνϑος τε, φιλομειδῆς 1 T “Ἀφροδίτη. καὶ εἰσὶν οὕτως πέντε μὲν οἱ Ἡχαιι- 
κοὶ, ἐξ δὲ οἱ τῶν Τρώων. ( Vers. 33.) ᾿4γῶνα δὲ νεῶν καὶ ἐνταῦϑα τὴν ἄϑροισιν λέγει καὶ, ὡς οἱ 

4o ud "Ouxjoov gau. συναγωγήν. “Βριούνης δὲ “Ἑρμῆς i ἢ παρὰ τὸ pt ἐπιλτατικὸν καὶ τὸ Ova, ὃ ἄγαν 

ονῶν zai ὠφελῶν, ἢ ὁ ἐφευρετιχος, παρὰ τὸ εὑρεῖν, ἢ) χϑόνιος κατὰ τοὺς τραγικοὺς παρὰ τὴν ἔραν. 
( Vers. 36.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἀποσεμινύνων τὸν " Higeeatov 0 ποιητὴς, ἵνα μὴ δόξῃ ἀχρεῖον τοῦτον σύμμα- Áo 
χον διδόναι τοῖς Ἕλλησιν, ἔφη TO, κίεν εἰς μάχην σϑένεϊ βλεμεαίνων ; χωλεύων » ὡς τοῦ χωλεύειν μηδὲν 
ἐμποδὼν γινομένου τῇ κατ ἐκεῖνον λοιπῇ εὐρωστίᾳ τοῦ σώματος. τὰ γὰρ ἄνω βριαρὸς ἣν el, ὡς ὁ 
ποιητὴς quneis πέλωρ αἴητον. τὸ γοῦν γυσιχὸν ἐλάττωμα τὸ χωλεύειν ἀναπληρεῖ βλεμεαίνων σϑένεϊ, 

τοιοῦτον καὶ TO , ὑπὸ δὲ χνῆμαι Qwovro ἀραιαί. ἐλάττωμα μὲν EL τὸ ἀραιαὶ , ἀρετὴ δὲ τὸ ῥώεσϑαι, 
" /OUV ἐῤῥωμένως χινεῖσϑαι. ( Vers. 5 207.) Βλε ἐμεαίνειν δὲ χαὶ νῦν ἢ τὸ ἀποβλέπεσϑαι χαὺ περίβλεπτον 
εἶναι, ἢ τὸ δεινοῦσϑαι καὶ ἀγριοῦσϑαι κατὰ λέοντα ἐχφοβοῦντα βλέμματι καὶ ὄψεως βλοσυρότητι, 
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ἢ κατὰ τοὺς παλαιοὺς τὸ βρέμειν. ; ἐναλλαγῇ ἀμεταβόλου εἰς ἀμετάβολον. ( Vere, 38.) Κορυϑαιόλος δὲ 
οὐ μόνον ὁ Ἕκτωρ πολλαχοῦ, ἀλλὰ καὶ ὁ Ἄρης ἐνταῦϑα. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι φιλοτιμεῖται χανταῦϑα 

τοῖς ἐπιϑέτοις ὁ ποιητὴς κατ ᾿ ἰδέαν γλυκύτητος τοὺς πλείους τῶν ϑεῶν μετὰ ἐπιϑέτων “προαγαγῶν, 
Παλλὰς d OIN, Ποσειδάων γαιήοχος , ἐριούνης Μρμείας, "Aone κορυϑαιόλος , Φοῖβος ἀχερσεχόμης, 
[Ἄρτεμις t Lo ̓ χέαιρα, φιλομειδὴς ᾿Αφροδίτη. ἠξίωσε δὲ καὶ ἔτι πλείονος λόγου τὸν Ἑρμῆν καὶ τὸν Ἤφαι- 50 

στον, TOY μὲν εἰπὼν φρεσὶ πευκαλίμαις κεχοσμήσϑαι, ἢ ἤτοι. πυχιναῖς, συνεταῖς, τὸν δὲ σϑένεϊ βλεμεαίνςε ἐν 

καὶ ἐῤῥωμένως τὰς χνήμαρ. κιγεῖν. τὴν. μέντοι “τω καὶ τὸν Ξάνϑον ἐπιϑέτων δίχα προήγαγεν» ἵνα μὴ 
ὁμοειδῶς διὰ πάντων χωρῇ. Ὅρα δὲ wg, εἰ καὶ ταῦτον ἀχερσεκόμην εἰπεῖν καὶ καρηχομόωντα; ὅμως οὐχ 
ἠϑέλησε τὸν "noue καρηκομόωντα εἰπεῖν. ὡς ἀνϑρώποις ἀπονείμας ἐκεῖνο, οἱ τρέφοντας κόμην 

10 ἐκείροντό more αὐτὴν, καὶ οὐ μόνον. ἐπὶ πένϑει, ὃ περ ἐπὶ Πατρόκλῳ γίνεται; ἀλλὰ καὶ ἄλλως ἐπὶ 

ἀνατροφῇ. πλόκαμος γὰρ χκούριμος 0 μέν τις ἦν κατὰ τὸν εἰπόντα ϑρεπτήριος , 0 δὲ ϑρηνητήριος. οἱ 
γουν ὡς ἐῤῥέϑη κειρόμενον οὐκ ἂν εἶεν ἀχερσεχόμαι. & δὲ καὶ ἐπὶ ἀφανισμοῦ ποτὲ τὸ κείρειν λαμβαᾶνε- 
ται, ὡς προδεδήλωται, χαλῶς xa οὕτως ̓ “πόλλων μὲν εἴη ἂν ἀκερσεκόμης, ἄνϑρωποι δὲ ov. (Vers. 4.2.) 
Ὅτι “ἀχαιοὶ μὲν μέγα κύδανον, οὕνεχ Ζχιλλεὺς κἐξεφρένη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ᾽ ἀλεγεινῆς Τρῶας 6o 
δὲ τρόμος αἵἷνος ὑπήλυϑε γυῖα ἕκαστον, δειδιότας 0 ὁρῶντο; ἤγουν ἔβλεπον, ποδώκεα Πηλείωνα 

τεύχεσι λομπόμενον βροτολοιγῷ ἶσον psi: 0 δὴ νοητὴ καὶ avro οὖσα παραβολὴ εὐλόγως οὐ πεπλα- 
1960zvvrat , ἀλλ᾽ ἐ“πιτόμως εἴρηται. (Igne. 42.) Καὶ σημείωσαι ó ὅπως 0 ποιητὴς xal τὰ ϑεῖα χαὶ τὰ τῶνΊ 195 

πολεμούντων διεχίνησε καὶ τῆς προτέρας ἐξήλλαξ 8 καταστάσεως ; ἐξ Sey ἀγὼν εἰς μάχην τὸν ᾿ἀχιλλέα; οὐχ 
ἀνεχόμενος; εἰ μὴ μεγάλα τινὰ ποιήσει ἐπ᾿ αὐτῷ. οὕτω φιλεῖ τὸν ἥρωα. Τοῦ δὲ ἐχύδανον ἐνεστὼς 

20 χυδάνω, ὡς οἰδάνω, oiov, ἀλλά μοι οἴδάνον χραδίη χόλῳ. ( Vers. 46.) Βροτολοιγὸς δὲ οὐ μόνον ὁ βρο- 
τοὺς φϑείρων, ἀλλὰ καὶ ὁ βροτοὺς λέγων ἤτοι κατακοιμίζων, εἰς ὕπνον δηλαδὴ, τὸν τανηλεγὴ καὶ 

νήγρετον. “Σημείωσαιν δὲ καὶ ὅτι ᾿ἀχαιοῖς μὲν ἄρτι μέγα κῦδός ἐστιν ἀπομηνίσας ὁ ᾿Αἰχιλλεὺς, ᾿ἀχιλλεῖ το 
δὲ ἐν τοῖς ἑξῆς ὅμοιον κλέος, τὸ φονεῦσαι τὸν Ἕκτορα, κατὰ τὸ, ἠράμεϑα μέγα κῦδος ; ἐπέφνομεν 
"Exroge δῖον. χαὶ ἄλλως δὲ καὶ χρευττόνως εἰπεῖν, καὶ D ὑπὸ Agony κυδαίνεται διὰ συμμαχίαν, χαὶ 
1órs àv. ἀνδρίαν. ( Vers, 47. " Ὅτι λαοσσόον ; ὥς πὲρ πρὸ τούτου τὸν "Ἄρην, οὕτω καὶ ἐνταῦϑα τὴν 
Ἔριν λέγει οὐ πάντως οὐδ᾽ αὐτὴν ὡς λαοῦ σώτειραν » ὡς ὅτε ᾿4ϑηνᾶν λαοσσόον φησὶν ἢ “Ἵπόλλωνα, 

ἀλλὰ τὴν τοὺς λαοὺς σόουσαν; ἤτον κινοῦσαν καὶ παρορμῶσαν εἰς πόλεμον. φησὶ yep" eto δ᾽ Ἴβρις2ο 

κρατερὴ λαοσσόος. ἄλλως τοίνυν λαοσσοοι εἰσὶν Ἴρις καὶ Ἄρης, καὶ ἄλλως Ἀπόλλων καὶ Ava. ᾿Ιστέον 

δὲ ὡς δύναται τὸ λαοσσόος χαὶ τῇ ᾿᾿ιϑηνᾷ, κατὰ παλαιὰν στίξιν προσαρμόσαι; oiov λαοσσόος αὖε δ᾽ 
20 Abi, χαὶ , ὡς κατωτέρω φησὶ, μακρὸν αὕτει, 0 ἐστιν ἐφώνει, στᾶσ᾽ ὁτὲ μὲν παρὰ τάφρον ὀρυκτὴν 

τείχεος ἐχτος, ἄλλοτ᾽ ἐπ᾿ ἀκτάων ἐριδούπων. αὖε δ᾽ "ὥρης ἑτέρωϑεν ἐ ἐρεμνῇ λαίλαπι ἶσος ὀξὺ κατ᾽ ἀχρο- 
᾿τατῆς πόλεως; Τρώεσσι κελεύων, ἄλλοτε πὰρ Σιμόεντι ϑέων ἢ ϑεῶν ἐ éni Καλλικολώνῃ. ἔστι δὲ Καλ- 

λικολώνη, ἢ κατά τινας καλλιχόλωνος, τόπος ἢ λόφος σταδίων, ὡς καὶ μετ᾽ ολίγα ῥηϑησεται , πέντε 

τὴν περίμετρον; ἐπὶ τῆς ᾿Ιδης κειμένη μεταξὺ χώμης ᾿Ιλιέων καὶ Σιμουντίων. ( Vers. 54.) Καὶ ὅρα 
ποίους κήρυχας ἐνταῦϑα δίδωσι τῇ μάχῃ ὁ ποιητὴς σεμνύνων. καὶ οὕτω τὴν TOU ᾿ἀχιλλέως ἔξοδον. μὲτ 

ὀλίγα δὲ καὶ βροντὰς καταρρήξει xo σεισμῷ τινάξει μεγίστῳ τὴν γὴν. εἰ δὲ καὶ οὐρανὸς σαλπίσει» οὐδὲν 

μὲν τοῦτο πρὸς τὸ βαρύβρομον τῆς βροντῆς. πλάττεται δ᾽ ὅμως ὡς ἔμψυχος καὶ Aoyuxoc o οὐρανὸς 
τοῦτο ποιεῖν. οὕτω πάντα τεράστια ποιεῖ τῷ “Ἰχιλλεῖ" τὸ σώμα » τὸν ὁπλισμὸν, τὴν ϑεόϑεν ἐπικου- 

| ίαν, τὴν κοσμικὴν κατάστασιν, ὡς οἷα συνδιατεϑϑεμένου αὐτῷ xci TOU παντὸς , ἄνω μὲν ταῖς βρονταῖς, 

| | 4o χάτω δὲ τῷ σεισμῷ. CVM 50.) ᾿Ιστέον δὲ ὕτι τε φύσει προὔπάρχει τοῦ ἐν pan duy /Qovztov τὸ; iv. 

ταῦϑα ἐρίδουπον » καὶ ὅτι μαχρὸν μὲν βοᾶν ἐστὶ TO χατὼ τοὺς εὐρυβόας φωγεῖν, o£ tv δὲ βοᾶν τὸ λιγέως, 
ὁποία οὐ μόνον 3 τῆς σάλπιγγος βοὴ, ἀλλὰ καὶ ἀνέμων τῶν λιγὺ καὶ λιγυρὸν ἠχούντων. διὸ καὶ ὁ dons 

ὀξὺ υαὔων ἐρεμνῃ λαίλαπι ἐξισοῦται, ἀφ᾽ ἧς ἔστιν ὅτε λιγύφϑογγοι γεννῶνται ἄνεμ 0L. To à? αὑὐτεῖν τῆς 

TOU αὔειν "Y" euTOT 7r (etc ἔχεται. QUO yeo, xol διαλύσει aiu , ἐξ οὗ αὐτὴ ᾽ ὅϑεν τὸ αὐτῶ. ᾿Ἡκροτάτην 

δὲ πόλιν τὴν ὠχρόπολων διαλύσας λέγει, ἣν ἀλλαχοῦ ἄχρην ἔρη; ὡς ἐν τῷ, ὥλετο Ἴλιος xar ἄκρης, 
πολλαχοῦ δὲ χαὶ πόλιν ὦ ἄχρην. ( νου. 65.) To δὲ, εὼν ἐπὶ Καλλιχολώνῃ, γράφ ται καὶ Ó cov ἤτοι 

'So 
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40 FrQ£ya ὁ "Apne ἐπὶ τῇ Καλλικολώνῃ. ταύτην δέ τινες φασὶν εἶναι χαὶ τὸν παρὰ τῷ ποιητῇ λεγόμενον 

ϑρωσμὸν πὲ ἐδίοιο. φαίνεται δὲ χαλός "ie εἶναι ὃ ϑρωσμὸς οὗτος. διὸ χαὶ γλῆσὶν ἔσχε τὸ Καλλιχολώ 0, 

χαὶ ϑεῶν εἶναι διατριβὴ πέπλασται ὡς οἷα καὶ βραχύτατός τις Ὄλυμπος. περὶ ταύτης χαὶ ὃ γεωγράφος 267 

φησί" Καλλικολώνη, λόφος τις πενταστάδιος, παρ᾽ ὃν ὃ Σιμόεις ῥεῖ. ἔστι δὲ ὑπὲρ ἄνω τῆς ᾿Ιλιέων 

κώμης, ἐν ἢ τὸ παλαιὸν " IDtov ἵδρυτο. ἀπέχει δὲ τοῦ νῦν ᾿Ιλίου στάδια u. ( Vers. 55.) Ὅτι xoi ἐν- 

ταῦϑα συμβάλλειν τὸ συνάγειν εἰς μάχην. φησὶ γάρ" ἀμφοτέρους μάκαρες ὀτρύνοντες σύμβαλλον. 

λέγει δὲ καὶ νῦν ἀμφοτέρους τὰ δύο στρατεύματα, τοὺς ᾿“Ιχαιοὺς xoi τοὺς Τρῶας. Ὅτι διασχευάζων 

ἔτι τὰ κατὰ τὸν ᾿Αχιλλέα ὃ ποιητὴς σεμνότερόν τὲ καὶ φοβερώτερον φησίν" ἐν δ᾽ αὐτοῖς, ἤτοι τοῖς 
στρατεύμασιν, ἔριδα ῥήγνυντο βαρεῖαν οἱ ῥηϑέντες μάκαρες" δεινὸν δ᾽ ἐβρόντησε Ζεὺς ὑψόϑεν. αὐτὰρ 
ἔνερϑε Ποσειδάων ἐτίναξε γαῖαν ἀπειρεσίην ὀρέων τ᾽ αἰπεινὰ κάρηνα πάντες δ᾽ ἐσσείοντο πόδες πο- 10 
λυπιδάχου "lóng καὶ καρυφοὶ; Τρώων τὲ πόλις xol γῆες ̓ ἡχαιῶν᾽ ἔδδεισε δ᾽ ὑπένερϑεν ἄναξ ἐνέρων 
᾿Ζιδωνεύς" δείσας δ᾽ ἐκ ϑρόνου ἄλτο καὶ ὑπέρϑορεν i ἢ ἴαχε, μή οἱ ὕπερϑεν γαῖαν ἀναῤῥήξεις IHooz- 

50 δῶν, φαδνεί; δὲ τὰ κάτω τοῖς ἄνω. τούτου γὰρ περιφραστικὸν τὸ, οἰχία δὲ ϑνητοῖσι καὶ ἀϑανάτοισι 
φανείη σμερδαλέ᾽ εὐρώεντα, τά τε στυγέουσι ϑεοί περ. εἶτα (Vers 66. ) ἐπάγει i ἐπιφωνηματικῶς τὸ, 
τόσσος ἄρα χτύπος agro ϑεῶν ἔριδι συνιόντων. πόσος; τόσσος, c) ποιητὰ , ὅσον φαίη ἂν ἀποτελέ- 
σειν βροντῶν Ζεὺς, ἤγουν ἀὴρ, καὶ γῆ ὅλη τινασσομένη σὺν ἐρέων χαρήνοις, 0 ἐστι κορυφαῖς. ἔτι δὲ 
καὶ ποσί" καὶ ὅλως, ὕσος ἂν γένοιτο ταρασσομένου τοῦ παντός. ὃν δὴ κτύπον οὐκ ἂν μὲν ἐκφράσει τις, 
γνοὺς δὲ ἀπεύξαιτο ἂν ζῆν. καὶ νῦν μὲν οὕτω σεμνύνων τὸν ᾿Δχιλλέα ὁ ποιητὴς τὸ πᾶν ἐπὶ τῇ αὑτοῦ 
ἐξόδῳ μεγαλοφυῶς συγκινεῖ, τερατείαν κατὰ τὸ εἰχὸς πλάττων ἀνάλογον ϑεῶν συμβολῇ. ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς, 

ὅτε καὶ συνέπεσον. οἱ ϑεοὶ ἀλλήλοις μεγάλῳ δμάδῳ, ἔβραχε, φησὶν ; 7 χϑὼν, ἀμφὶ δ᾽ ἐσάλπιγξε μέγας 20 
oUQavoc, xci τὰ ἑξῆς. δεξιώτατα δὲ ὁ ποιητὴς ἐν τῷ τοιούτῳ χωρίῳ καὶ ἔχφρασιν παρέῤῥιψεν ἐναργῆ 
δεινοτάτου σεισμοῦ. (Vers. 55.) Ιστέον δὲ ὅτε ῥήγνυται ἔρις, Ore σχεδασϑῇ εἰς πολλὰ μέρη, καϑὰ 
καὶ μάχη ὁμοίως ῥήγνυται, λυϑέντος πυχνοῦ συνασπισμοῦ" ἀλλοία μέντοι αὕτη ῥῆξις παρὰ τὴν ἐκ 
τροπῆς, ἥτις συντίϑησι τὸν ῥηξήνορα" καὶ ὅτι ἐν τῷ, γαῖαν καὶ ὀρέων κάρηνα, διέστειλε τῆς πεδιά- 

60 δος γῆς τὰ ὕρη, ἴσως διὰ “τὸ πετρῶδες, ὡς καὶ ἐν τῷ, γαῖα χοινὴ πάντων xol μακρὸς Ὄλυμπος, ὡς 

εἴ περ μὴ ἦν καὶ Ὄλυμπος μέρος τῆς γῆς. καὶ ἄλλως δὲ τῷ ὅλῳ, ἤγουν τῇ γῇ , καὶ τὰ μέρη συνήϑως 

συμπαρέλαβε, καὶ ἰδίᾳ ἐξεφώνησεν, 0 περ καὶ ἐν ἄλλοις εἴωϑε ποιεῖν χατὰ τὸ παρέλκον μὲν, ὅμως δὲ 

διά τινα σαφήνειαν. οὕτω δὲ xoi ὀρέων ἐνταῦϑα κάρηνα δλικώτερον εἰπὼν ἰδίᾳ ἐξεφώνησε τὰς τῆς 
Ἴδης κορυφὰς; ἃς ἀντιδιαστέλλει ποσὶν, εἰπών" ἐσείοντο πόδες. (Vers. 59.) lloÀvmióoxov δὲ τὴν 
"Iónv καὶ ἐνταῦϑα λέγει; διότι χαὶ πολυπόταμός Wu ὡς προϊστόρηται. μάλιστα, δέ, φασιν, εὐυδρο- 3c 

11 θθτάτη ἐστὶ χατὰ τὸ ὕρος τὸ λεχτόν. πίδαξ δὲ ἡ πὴ *yii s OU μόνον ἐκ τοῦ πιεῖν 1) τοῦ πιδύειν, ἀλλὰ καὶ 

μᾶλλον ἐκ τοῦ ἰδίω κατὰ τοὺς παλαιούς. ἱδρὼς γάρ, φασιν, οἷον γῆς αἱ πηγαί. ὥς περ δὲ φύλαξ 

φύλακος ὁ φύλαχος, οὕτω καὶ πίδαξ πίδακος ἡ πολυπίδακος τῆς πολυπιδάκου. πολὺς δὲ παρὰ τοῖς 
παλαιοῖς ὃ τοιοῦτος σχηματισμὸς, ὡς καὶ προϊστόρηται, ἤγουν 5 ἀναδρομὴ τῶν γενιχῶν εἰς εὐϑείας. 
(Vers. 61.) “1 δὲ τοῦ “Διδου δειλία πάνυ τερατωδῶς ἐμφαίνει τὸ ἄγαν φριχτιχὸν τοῦ σεισμοῦ, ὡς 
πρυμνόϑεν τὴν γὴν ἀναμοχλεύοντος. ἔχεν δέ τι κλιμακωτοῦ σχήματος τὸ, ἔδδεισεν .““ϊδωνεὺς, δεί- 

σας δ᾽ ἐχ ϑρόνου ἀλτο. οὗ διασαφητιχὸν τὸ ὑπέρϑορεν, ἤγουν λίαν ἐπήδησεν. ὑπερϑορεῖν γὰρ ov 

μόνον τὸ ὑπερβῆναί τι πηδητικῶρ, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπερβολικῶς ἀναπηδῆσαι. ᾿Ενέρων. δὲ ἀναἕ ὃ "Ain, 

καϑὰ ζώντων ὃ ἄνω Ζεύς. ix δὲ τῶν τοιούτων ict χαὶ τὸ pod καὶ τὸ ἐνέρτερον, ὃ xara 

ἀφαίρεσιν λέγεται végregov. (Vers.63.) Τὸ δὲ ᾿ἀναῤῥήξειε πάνυ καὶ ἐπὶ γῆς χυριολεκτεῖται, καϑὰ 4o 
καὶ ἐπὶ ya στρὸς. ἣν ἀναῤῥήξει λέων. δηλοῖ δὲ ἡ λέξις τὸ διασχίσει διαστήσει. dimer δὲ xoi 

1070, τεῖχος ἀναῤῥήξας , ὃ mep ἕν τῇ α ῥαψῳδίῳ κεῖται. ( Vers. 64. ) Τὰ δὲ οἰκία οὐδ᾽ αὐτὰ νῦν ὕπο- 

χοριστικῶς ἐφράσϑη, ἀλλὰ κατὰ fe Qoyoy ἣν. ἔγνωσται γὰρ Utt σπάνια τὰ ὑποχοριστικὰ παρ᾽ Ὁμήρῳ, 
καϑὰ xel oir ιολογεῖται, ἐν ᾿Οδυσσείᾳ. ἢν δὲ χαὶ γελοῖον τὰ σμερδαλέα καὶ εὐρώεντα ὑποκορέσαι μιχρο- 
φυῶς. ᾿Ϊστέον δὲ ὡς εἶχε μὲν εἰπεῖν δώματα συνήθως, ἀπονείμας δὲ τὴν λέξων τοῖξ ἄνω ϑείοις ge^ 1 
στοτεύχτοις οἴχοις εἵλετο ἐπὶ “Αιδου οἰχία εἰπεῖν. οἱ μέντοι ue Ὅμηρον ἀφειδῶς ὑστοχορίζουσι, oyn- 
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κασι κατασμικρύνοντες μυρίοις τὰ πρωτότυπα, οἵ περ OU μόνον οἰκίον φασὶ τὸν οἶκον xod ὑποχόρισιν, 
ἀλλὰ καὶ οἰκίδιον. καὶ χαλκίον δέ φασιν ἐκ τοῦ χαλκὸς κατὰ τὸ χρυσὸς χρυσίον. καὶ ἐκ τοῦ κῶνος δὲ 
κώνιον εἶπον. οὕτω δὲ καὶ ix τοῦ ποδὸς ποδίον., οἷον, ἀστακοὶ, τὰ ποδία ἔχουσι μιχρὰ, τὰς χεῖρας 
δὲ μαχράς" διὸ καὶ μακρόχειρες λέγονται, καὶ γαμψώνυχες δὲ κατὰ ᾿Επίχαρμον. (Vers. 65.) Xucg- 
δαλέα “δὲ οὐ μόνον τὰ τοῖς μέρδουσιν, ὃ ἐστι βλέπουσι, καταπληκχτικὰ διὰ τὸ μὴ ἂν αἱρετά τινι τὰ 
κάτω εἶναι, ἀλλ ἴσως καὶ παρὰ τὸ τοὺς βλέποντας ἀλεείνειν αὐτά. Εὐρώεντα δὲ, ὡς xai ἐν ἄλλοις, 

ἢ τὰ πλατέα παρὰ τὸ εὖρος, ἢ τὰ σεσηπότα, παρὰ τὸν εὐρῶτα. ἢ δὲ ἔχτασις τοῦ ὦ κατὰ το κηώεις 
χκητώεις xai τὰ ὅμοια. Στυγητὰ δὲ ϑεοῖς τὰ ἐν “Διδου, ἐπειδὴ αὐτὰ μὲν ϑνητότητός εἶσι τόποι, οἱ δὲ 

ϑεοὶ αἰὲν κέόντες καὶ αἰειγενέται χαὶ οὐρανίωνες» καὶ διὰ τοῦτο στυγοῦσι τὰ κάτω xol ὑπὸ γῆν. διὸ 20 
10 χαὶ ἡ Στὺξ ἐν “ἽΔιδου πέπλασται εἶναι. (Vers. 60.) Σημείωσαι δὲ ὅτι πάντα τεράστια ποιήσας ἐν τῇ τοῦ 

᾿Αχιλλέως ἐξόδῳ ἀκολούϑως ἐκείνοις καὶ τὸν ῥηϑέντα σεισμὸν ἐξέφρασεν. ἡ πρώτη τε γὰρ αὐτοῦ ἐξέλευ- 
σις μετὰ φλογὸς καὶ ἡ βοὴ φριχτὴ τοῖς Τρωσὶ, xci? τῶν ὕπλων δὲ γορηγία ὑπὲρ τοὺς ἄλλους Τρῶας 

καὶ “Ἕλληνας, καὶ ἡ αὐτῶν ἁρμονία ὑπερφυὴς, εἴ πὲρ ὡς πτερὰ τὸν ᾿Αχιλλέα κουφίζει, καὶ ἡ ἀνά- 
βασις δὲ τοῦ ἅρματος πολὺ τὸ τερατῶδες ἔχει, ὅπου ὃ Ξάνϑος ἵππος ἀνϑρωπίνως αὐτὸν προσφωνεῖ. 

0Uy ἧττον δὲ τῶν ἄλλων τέρας καὶ ἡ δι᾽ αὐτὸν ἐχκλησία τοῦ Διὸς, καὶ νῦν δὲ ἡ συγκίνησις τοῦ παντὸς 

1968xoi ἡ μάχη τῶν ϑεῶν, καὶ ὅσα ἄλλα ποιήσει προϊών. καὶ ἔδει οὕτω διασχευασϑῆναι ταῦτα τεχνικῶς 
παρὰ τοῦ ποιητοῦ, ἵνα τῇ νῦν δρμῇ τοῦ ᾿Αχιλλέως, οὗ πὲρ ἀεὶ κατ᾽ ἐξαίρετον ἐμέμνητο, μεγάλα &u- 
συμβῶσι πράγματα. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὡς εἴληφε τὴν ἀρχὴν ἡ εἰρημένη τῆς κατὰ γῆν ἀναῤῥήξεως τερατο- 
λογία ἐκ τῶν πλειστάκις γιγνομένων ἐν καιρῷ σεισμοῦ τοιούτων ἀναῤῥήξεων, Gg, εἴ περ ᾿Αϊδωνεὺς 
δέδιε, τί οὐκ ἂν πάϑοι ἄνϑρωπος; ' Ioréov δὲ ὅτι ἀπὸ τῶν ἀνϑρώπων ini τὸν Aiünvéa τὸν λόγον με- 
τήγαγεν. ὃ γὰρ ἄνϑρωποι ἐφοβήϑησαν, μή nore καὶ ἀναῤῥαγείη ἡ γῆ, τοῦτο δεδιέναι τὸν ᾿““ἰδωνέα So 
φησὶν, ὥς περ καὶ ἀλλαχοῦ τῶν περιγείων ἀνθρώπων διαχεομένων γελᾶν αὐτὴν ἔφη τὴν Γῆν. Σημείω- 
σαι δὲ καὶ ὅτι τὴν παρένϑεσιν τοῦ σεισμοῦ ὁ ποιητὴς οἱ τοσοῦτον διὰ ἔνδειξιν πολεμικῆς ἐπλάσατο, 
ἀλλὰ μάλιστα διὰ χτύπου ἐπαύξησιν, ἵνα τοῦ Διὸς βροντητιχῶς χτυπήσαντος ἄνωϑεν ἀέρος νόμῳ 
ποϊήσῃ καὶ ὃ τῶν σεισμῶν αἴτιος Ποσειδῶν κάτωϑεν ὅμοιον. διὸ καὶ ἐπὶ πᾶσι τοῖς ῥηθεῖσιν ἔφη 
ὁ ποιητὴς ἐπιφωνήματος λόγῳ, καϑὰ ἐῤῥέϑη., τόσσος ἄρω κτύπος ὦρτο καὶ ἑξῆς. Ὁμήρου“δὲ ταῦτα 
χτύποι τοῦ χαὶ φιλαχιλλέως καὶ μεγαλοφωνοτάτου καὶ ἀσφαλοῦς καὶ παντοίου τὸ ἐν ποιήσει ἀμίμητον. 
(Vers. 67.) Ὅτι ἐνταῦϑα τοὺς ϑεοὺς ἀλλήλοις Ó ποιητὴς ἀνθιστῷ, συνδυάζων αὐτοὺς εἰς μάχην. 
ἔχει δὲ ὁ τοιοῦτος τόπος, ὡς καὶ πρὸ τούτων εἴρηται; ϑεωρίαν φυσικκήν τε χαὶ ἠϑικὴν τοιαύτην ÁO 
τινά, ἕναντα μὲν γὰρ Ποσειδάωνος ἄναχτος Ἱστατ᾽ ᾿Αἀπόλλων Φοῖβος, ἔχων ἰὰ πτερόεντα, ἡλιακὴ 

αὕτη ᾿ϑερμότης ὡς εἰπεῖν ἀχανὴς, ὑγρῷ ἀπλέτῳ ἀντεπεξιοῦσα, οὐ μὴν οὔτε περιγινομένη. οὐ γὰρ 
καὶ εἰς ζέσιν μεταβάλλει τὸ μέγα τοῦτο ὑγρὸν ὃ ἥλιος, οὔτ᾽ αὖϑις ἀπαϑὲς αὐτὸ παντελῶς ἐῶσα. ἕλκει 

γάρ τι χλιαίνων τοῦ ὕδατος τούτου ὃ ἀναγόμενος εἰς ἀλληγορίαν ᾿“πόλλων ἥλιος" οὐδ᾽ αὐτὸς μέντοι 

χατὰ τὸν λόγον τῆς ἐναντιώσεως ἀπαϑὴς πάντῃ. ἀπαλλάττεται τοῦ μεγάλου ὑγροῦ Ποσειδῶνος. ἄνα- 

ϑυμιώμεναι γὰρ ὑγρότητες εἰς δαψίλειαν, οὐκ εὖ τὸν ἥλιον διατίϑενται, ἁμαυροῦσαι αὐτὸν, ὡς τὰ 
πολλὰ, xai οὕτω λυποῦσαι, "καὶ κατὼ τὸν τραγικὸν. Σοφοκλῆ ἣν εἰπεῖν, οὐράνιον καὶ αὐταὶ ἄχος γινό- 50 
μεναι, ὅ περ ἐπὶ σχηπτοῦ λέγει & ἐκεῖνος. δρῶσι μὲν οὖν εἰς ἄλληλα 0 τε ᾿4πόλλων καὶ 0 Ποσειδῶν, καὶ 
πάσχουσι δέ τι ὑπ᾿ ἀλλήλων οὕτως, ὡς εἴρηται, οὐδέτερον δὲ τοῦ λοιποῦ εἰς ἀχρίθειαν ἐπικρατεῖ καὶ 

περιγίνεται. διὸ καὶ συμβαίνουσι τελευτῶντες εἰς ἕν, καὶ τάχιστα τῆς μάχης παρὰ τῷ ποιητῇ παύον- 

ται. αἰδεῖται γὰρ 0 ̓ ἡπόλλων τῷ πατροχασιγνήτῳ μιγῆναι ἐν παλάμῃσιν, ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς λέγει ὃ ποιη- 

τὴς, κἂν ἡ ἄρτεμις ὀνειδίσῃ ἐ ἐν τῷ, φεύγεις ἑκάεργε καὶ ἑξῇς, αὐτὸς οὔτι “προσφωνήσει τὴν ὀνειδίζου- 

σαν. χαλῶς γὰρ ἂν αἰδοῖτο ὃ ̓ Απόλλων ἥλιος τὸν Ποσειδῶνα, & γε κατά τινας τῶν λήρων φυσικῶν 
τροφεῖα τῷ lloouóovi ὀφείλει, ὡς ἐκ τῆς κάτωϑεν ἀναπεμπομένης ὑγρότητος χαὶ αὐτὸς, καϑὰ καὶ 

οἱ λοιποὶ τῶν ̓ ἀστέρων, τροφὴν ἕλκων, καὶ οὕτω συνιστάκιενος. ἡ δὲ τοιαύτη αἰδὼς φιλίας ἂν εἴη σύμ- 

βολον, ὡς εἰναι "τὸν" ΤΙοσειδῶνα καὶ vov ᾿“πόλλωνὰ mi μὲν ἐναντίους ἀλλήλοις, ὡς εἴρηται, πὴ δὲ 

αὖϑιες φιλίους, χἀντεῦϑεν τὸν ποιητὲν ἱστῶν αὐτοῖς τὰ τῆς μάχης ἐν τῷ βούλεσϑοι μὲν καὶ δ᾽ va- 
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dos; ὀχνεῖν δὲ xoi εἰς χεῖρας ἀλλήλους συμμῖξαι. διὰ χαὶ AnóAAovo μὲν ἔχειν εἶπεν ἰὰ πτερόεντα; 

θο οἷς βαλεῖ ἂν εἰ δεήσει, τῷ Ποσειδῶνι δὲ Κοὐδέν τι δοῦναι ὕπλον ἔχει κατὰ τοῦ τοιούτου ᾿Απόλλωνος. 

ἡ γὰρ τρίαινα ἐπὶ τῶν χάτω ded δηλαδὴ χατὰ ϑαλάσσης καὶ γῆς. καὶ οὕτω uiv κατώ τινας ἀντιπί- 

πτουσιν ἀλλήλοις ὃ ᾿Απόλλων καὶ ὁ Ποσειδῶν. ἕτεροι δὲ ἀνϑιαν ΘΑ! αὐτοὺς, ἐπειδὴ ὁ ̓ 4πόλλων μὲν 

λοιμῶν παραίτιος» οἷα τοῦ περιγείου σὺν τἸρτέμιδι τῇ ade μέρους δεσπόζων, ὁ Ποσειδῶν δὲ ὑγείας 
αἴτιος διὰ τῶν πνοῶν, αἱ τὸν ἀέρα ῥιπίξουσιν , € περ xai ὃ ᾿Ωχεανὸς εἰς ὕδωρ χαὶ αὐτὸς ἀλληγορού- 
μένος, χαϑὰ καὶ 0 Ποσειδῶν αὔρας ἀνίησιν ἀναψύχειν ἀνϑρώπους. xai τοιαῦτα μὲν τὰ χατὰ τὸν 

1197ἀλληγορούμενον φυσικῶς Ποσειδῶνά τε καὶ * Ζπόλλωνα. (Vers. 69.) H ᾿4“ϑηνᾶ δὲ, ἄντα ᾿Εννυαλίοιο 

ἱσταμένη, κατὰ ἦϑος ἀνάγεται. τίς γὰρ οὐκ οἶδε τὴν γοερὰν Aba TQ ἀλόγῳ ϑράσει € ἐναντίαν φε- 

ρομένην : xol καταναιδεύεται μὲν ὃ μοιχὸς "άρης, περιγίνεται δὲ ἢ ’ παρϑένος. ̓ ϑηνᾷ. ἡ δ᾽ αὐτὴ καὶ 10 

τὴν σύνναον τῷ ἀλόγῳ ϑράσει ϑῆλυν “Ἀφροδίτην πρὸς στήϑεα ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα χειρὶ παχείῃ ἐλάσασα 
συγκατἔῤῥιψεν. (Vers 79.) Hoy δ᾽ ἀντέστη, φησὶ, χρυσηλάκατος χελαδεινὴ “ἄρτεμις ἰοχέαιρα χα- 

σιγνήτη ἕχατοιο, φυσικώτερον. 5 μὲν γὰρ εἰς ἀέρα συνήϑως, ἡ δὲ εἰς σελήνην, μετείληπται. περιγίνε- 
ται δὲ ἢ Ἥρα ἕν τοῖς ἑξῆς, ὅτε xai οἱ ὀϊστοὶ ἐκπίπτουσι τῇ ̓ Ἵρτέμιδι. ovy οὕτω γὰρ 7 σελήνη, δρα- 
στικὴ περὶ τὸν ἀέρα καὶ ὡς ἡ κλῆσις παραδηλοῖ ἀερότεμις , ἤγουν τμητιχὴ τῆς περὲ τὸν ἀέρα ὑγρᾶς 

ἐπισυστάσεως, ὡς ἡ τοῖ ἡλίου ϑερμότης, ἀλλ ἐνταῦϑα τὸ ἧττον ἡ σελήνη ἀποφέρεται, xoi μυρία1209 

πάσχει, καὶ τῆς ἀερίας δράσεως ἥττηται xol μᾶλλον μεϑ' ἡμέραν, νύχτωρ μέντοι δύναταί τι ποιεῖν 

πρὸς τὸν ἀέρα τῷ φωτί. διὸ καλῶς 0 ποιητὴς τὴν nto, ἣ τις ἐστὶ νὺξ, ἐπισυνάγειν φησὶν αὐτῆς τὰ 
τοτόξα πεσόντα ἄλλυδις ἄλλα, ἐπειδὴ ἐν νυχτὶ τὰ τοῦ σεληνιακοῦ φω"τισμοῦ διαφαίνεται. ἕτεροι δὲ 

"Hoav μέν φασιν τὸν συνάπτοντα τῷ αἰϑέρι ἀέρα, σωτήριον ὄντα, διὸ καὶ τελεία λέγεται Ἥρα καὶ 20 
μήτηρ, ὡς xol ἀλλαχοῦ σαφῶς δηλοῦται, Εἰλειϑυιῶν. ( Vers. 71.) Τὸν δὲ περίγειον ἀέρα ὑπὸ τῇ 
᾿Φρτέμιδι ποιοῦσιν, οὐ πάνυ ὄντα σωτήριον, ἀλλ ἀπεναντίας ἤχοντα τοῖς ἄνω. διὸ xci φησίν" ἐπεί 

gs λέοντα γυναιξὶ Ζεὺς ἔϑηκε διὰ τὸ φϑαρτιχὸν , oU “ἔμφασιν ἔχει xci τὸ ϑύεσθαί, gas; μαινίδα τῇ 
Exety, ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν, τῇ σελήνῃ, ὡς καὶ ἐν τῇ α ̓ ῥαψῳδίᾳ γέγραπται; διὰ τὸ δοκεῖν ἔστιν οἷς μα- 

ψιῶν αἰτία εἶναι. καὶ τοιαῦτα μὲν καὶ ταῦτα. ( Vers. 72.) “4ητοῖ δέ, φησιν, ἀντέστη σῶκος ἐριούνεος 

“Ἑρμῆς. οἵ περ αὖϑις ἡϑικῶς ἐκλαμβάνονται, ἡ μὲν εἰς “ήϑην, ὃ δὲ εἰς λόγον μεταγόμενοι. καὶ ὁμο- 
λογήσεν “Ἑρμῆς. ὅτι ὦ “Ζητοῖ, ἐγὼ δέ τοι οὔτι μαχήσομαι. οὐ γὰρ δύναται λόγος λήϑης καυχήσασϑαι. 
ἄμαχον γάρ tt χρῆμα ἡ λήϑη. (Ners. 75.) Eni δὲ τούτοις φησὶν ὡς ἄντα ᾿ Ἡφαίστοιο μέγας ποταμὸς 
βαϑυδίνης, 0v Ξάνϑον καλέουσι ϑεοὶ, ἄνδρες δὲ Σκάμανδρον. ἐν οἷς καραδοχητέον, ὡς  Hqewrog, ϑὲερ- 
μότης ζέουσα, τῷ τοῦ Ξανϑου ὑγρῷ ἐμπεσὼν ἐν τοῖς ἑξῆς κατὰ φυσικὴν ἀλληγορίαν μεγάλην δείξει $0. 
δρᾶσιν ἐγγινομένην ἐκ πυρὸς ἢ πυρώδους τινὸς τῇ ὑγρότητι, οὐ μὴν ἠρεμαίαν καὶ ὡς εἰπεῖν ἀνεπαί- 

οοὔϑητον, οὐδὲ ἀν τιπάσχουσαν, ὃποῖα ἐν τοῖς ἐπὶ Ποσειδῶνος καὶ ἡλίου ἐχτέϑειται. οὕτω διαπλέκχει 
τὴν ἀλλ ηγορίαν ὃ ποιητὴς φυσιχῶς ἅμα καὶ ἠἡϑιχῶς, ἕν πρὸς ἐν ἀντιτάξας, καὶ συνδυάσας; ὡς ἔδει, 
ἀνομοίως τὰς ἑτερότητας. αἱ δὲ οἱ ῥηθέντες τοῦ μύϑου μάκαρες δράσουσιν ἐπ᾽ ἀλλήλοις. ἡ ἐφεξῆς 
ῥαψῳδία δηλώσει. τέως δὲ ἡρωιχαὶ πράξεις. ἐχτεϑήσονται, tva μὴ τοῦ κατὰ τὸν ᾿Ἵχιλλέα πολέμου 
προηγήσωνται μείζονες οἱ δαιμόνιοι, xal οὕτω ψεύσηται τὸ τὴν ἔριν ολίγην τὰ πρῶτα κορύσσεσϑαι, 

αὐτὰρ ἔπειτα οὐρανῷ στηρίζειν χάρα. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, i& πτερόεντα, μεταπέπλασται συνήϑως ἐκ 
τοῦ ἰοὶ πτερόεντες, “Χρυσηλάκατος δὲ ἄρτεμις κἀνταῦϑα ἡ χρυσότοξος, ἠλάκατα γὰρ καὶ τὰ βέλη καὶ 
ov μόνον τὰ ἔρια. Ὅρα δὲ ὅπως ἐφιλοτιμήσατο τὴν "ἄρτεμιν ἐπιϑέτοις ὃ ποιητὴς, εἰπών" “Ἥρῃ δ᾽ ἀν- ἢ 

τέστη χρυσηλάκατος χελαδεινῇ, ἰοχέαιρα, κασιγνήτη ἑκάτοιο, τουτέστιν Ἀπόλλωνος. διὸ καὶ αὐτὴν 4o. 

“Ἑκάτην oí μεϑ' Ὅμηρον λέγουσιν ἀπὸ τοῦ ἀρσενιχοῦ παρονομάσαντες s ὥς περ πάλιν τινὲς ἀνάπαλιν 

ἀπὸ ϑηλυκοῦ τῆς Τιτανίδος Φοίβης τὸν Φοῖβον εἰρῆσϑαι φασίν. ὅτι δὲ πολυώνυμος 7] ῥηϑεῖσα : 

“Ἑκάτη, δηλοῖ χαὶ τὸ εἰς αὐτὴν ἐπίγραμμα, ἔχον οὕτως" δέσποινα τριοδῖτι, τρίμορφε; τριπρόσωπε, | 

50 τρίγλαις χηλευμένη, του τέστε ϑελγομένη, χαίρουσα. “βκάτῃ γὰρ, ἤγουν -Ἵρτέμιδι, φκείωται 

D τρίγλη, ὡς καὶ αὐτὸ προδεδήλωται. διὸ χαὶ ἐν ᾿Φρτεμυσίοις τρίγλη, φησὶ, παρεφέρετο διὰ τὸ δοχεῖν 
ϑηρεύειν TOig θαλασσίους λαγὼς ϑανασίμους ὄντας καὶ κατωναλίσζχειν. ὅϑεν ὡς ἀνϑρώπους ὠφελοῦσα. 



PA GPOIAIA4 Y. Vs.70—81. 145 

τῇ ἄγρᾳ δέδοται τῇ κυνηγετικὴ ϑεῷ ὡς κυνηγέτις. ὅτι δὲ καὶ τόπος τις ᾿ἀϑήνῃσι τρίγλη ἐκαλεῖτο, xol 
ὡς ἀνάϑημα ἦν ἐκεῖ Τριγλαϑήνῃ ᾿Εχάτῃ, δηλοῦσι καὶ αὐτὸ οἱ παλαιοί. (Vers. 72.) Τὸ δὲ ἀντι- 
στῆναι ἀνωτέρω μὲν διαλελυμένως ἔφη ἔναντα ἵστασϑαι, κατωτέρω δὲ ἄντα ἰέναι. ( Vers. 73.) Τὸ δὲ 

ἄντα ποιητικὴ λέξις. "διὸ καὶ ὁ ποιητὴς ἐν τοῖς τόποις τούτοις τὸ μὲν ἔναντα προσάπαξ εἶπε, τὸ δὲ 
ἐναντία δὶς, τὸ δὲ ἄντα πεντάχις, ὃ πὲρ ἐκ τοῦ ἄντην γέγονεν, ὡς ἐκ τοῦ χρύβδην τὸ χρύβδα. 

ἔστι δὲ καὶ τὸ, ἐναντίβιον πολεμίζειν, ἰσοδύναμον τῷ ἔναντα καὶ ἐναντία. δὶς δὲ ἐν τοῖς τοιούτοις κεῖ- 
ται μόνον τὸ ἄντα δίχα ῥήματος, οἷα νοουμένου ἀπὸ κοινοῦ τοῦ ἵοτατο ἢ ἔστη. (Vers. 70.) Διὰ τί 
δὲ κελαδεινὴ ἡ dorso, καὶ ὡς ἐκ τοῦ κελάδου καί τε δαιμόνιον φοβερὸν δ᾽ Εγκελάδος, καὶ ποταμὸς 
καὶ πόντος δὲ Κελάδων, δηλοῦνται ἑτέρωϑι, ὥς περ χαὶ περὶ τοῦ ἰοχέαιρα, καὶ ὡς xe Ὅμηρον uiv 

10 χασιγνήτη “πόλλωνος ἡ Ἄρτεμις, κατὰ δέτινας φυσικωτέρους γυνή. "(Vers. 72.) Τὸ δὲ σῶκος iniáo 
“ρμοῦ ὃ Τυραννίων ὀξύνει πρὸς ἀποφυγὴν κυρίου τοῦ, ὦ Σῶχε, Ἱππάσου υἱέ, ἀντιλέγεται δέ. τὰ 

γὰρ εἰς χὸς δισύλλαβα, ἀπαρασχημάτιστα ὄντα εἰς γένος ϑηλυκὸν, φύσει μαχρᾷ παραληγόμενα, βα- 
ρύνεται, οἷον φῶκος, ϑῶχος. σεσημείωται τὸ σηχός. οὐκ ἀρέσκει δὲ τοῖς παλαιοῖς οὐδὲ τὸ ἐκ τοῦ 

σάοικος χραϑῆναι τὴν λέξιν, ἵνα ἢ σῶχος ὃ σώζων volg οἴχους, ὡς ἂν μὴ πρόσχειταί, φασιν, ἤγουν 
προσγράφηται, ἐν τῇ παραληγούσῃ τὸ ἴ, τῆς παραδόσεως ovy οὕτως ἐχούσης. διὸ καὶ ἁπλούστερον 
ἐτυμολογοῦντες αὐτὸ φασίν" ὥς meo ϑάσσω ϑάχος, σάω σάχος, οὕτω xci σώω σῶχδς ὁ σωστικχός. 
(Vers. 73.) Περὶ δὲ ἐριουνίου προδεδήλωται. Μέγαν δὲ ποταμὸν τὸν Ξάνϑον λέγει, οὐχ οὕτω σωμα- 
τικῶς κατὰ τὸ ὕδωρ, ἀλλὰ κατὰ τὸ δαιμονιῶδες. ἑἕχάστου γὰρ ἀεννάου ποταμοῦ δαίμονά τινα οἱονεὶ 
ταμίαν τοῦ ῥεύματος ὃ μῦϑος προϊστᾷ. Ὁ δὲ βαϑυδίνης δῆλον ὡς πλεῖόν τι δηλοῖ τοῦ ἀργυροδίνου, ὃς 

20 ἐπιπολῆς ἀβαϑεῖς προφαίνει τὰς δίνας . ἔτι δὲ καὶ τοῦ ἁπλῶς δινήεντος. ( Vers. 74.) Διώνυμον δὲ εἶναι 

τὸν Σκόμανδρον, ἐπισημαίνεται ὃ ποιητὴς ἐν τῷ, ὃν ξανϑον χαλέουσι ϑεοὶ καὶ ἑξῆς, ἐπιλεξάμενος 
καὶ νῦν τὸ εὐφωνότερον τοῖς ϑεοῖς, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ εἴρηται. ὃ γὰρ Σχάμανδρος τραχύνει τε τὴν φω- 
γὴν καὶ εἰς μέτρον "δὲ δύσχρηστός ἐστι, ὡς καὶ αὐτὸ προείρηται, Ξάνϑος δὲ λέγεται, ἐπεί, φασι, 50 
διαφερόντως τοὺς λουομένους ξανϑίζει, ὡς xci ὃ ύὐχιος ΞΖάνϑος, ἢ καὶ τοὺς παραπεφυχότας πιαί- 
γων καρπούς λευκαίνει, καὶ οὕτω ξανϑὴν οἷον ποιεῖ τὴν Δήμητραν, ἣν ἕτεροι διὰ τὸ φύσει ἐγγινόμενον 
ὑπόλευχον ξάνϑισμα τοῖς ληίοις καὶ ἑλήγηριν λέγουσι διὰ τὸ ὑπὸ τῆς τοῦ ἡλίου ἕλης γηρᾶν, ἢ τοίνυν 
διὰ τὸ ξανϑίζειν οὕτω καλεῖται ὃ Τρωιχὸς Ξανϑος, ἢ ὅτι ᾿Αφροδίτη πρὸ τῆς κρίσεως ἐν αὐτῷ λουσα- 

197Ομένῃ ξανϑὰς ἔσχε τρίχας. Σχάμανδρος δὲ λέγεται ὡς οἱονεὶ χάμανδρος" κόματον γάρ ποτε ἀνδρὸς 
τοῦ ' HoexA£og παρεμυϑίσατο, ἡνίκα εἰς Ἴλιον ἐστρατεύσατο, ἢ καὶ διότι ἀνδρὸς ἐχείνου σκάμμα τὸν 

So ZuvÓov ix γῆς προήγαγε. σχάψας γάρ, φασι, τότε γῆν ᾿Ηρακλῆς ἐν τῷ διψᾶν πηγὰς ἐξέφηνε ποτα- 
μοῦ, ὃς διὰ τοῦτο ἐκλήϑη Σκάμανδρος. (Vers. 76.) Ὅτι ὃ ̓ 4χιλλεὺς “Εχτορος ἄντα μάλιστα λιλαίετο, 
ἤγουν ἤϑελε, δῦναι ὅμιλον. καὶ αὐτοῦ μάλιστά ys FÜÓvuog ἀνώγει αἵματος ἀσαι doro, ταλαύρινον 60 
πολεμιστὴν, τουτέστιν αἵματος χορέσαι τὸ ἑαυτοῦ ξίφος, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ εἴρηται. ἔστι δὲ ὁ τρόπος 
περιφραστιχὴ ἀλληγορία, τὸ γὰρ τοῦ ξίφους ὡς ἐπὶ sog λαλεῖ. τοιοῦτον δέ πως καὶ τὸ, λάϊνον ἕσσο 
χιτῶνα, ἤγουν ἐλιλϑάσθϑης ἄν. τὸ γὰρ λάεσσι σκεπασϑῆναι ὡς ἐπὶ χιτῶνος ἐλαλήϑη. ὅτι δὲ ἐκ του! 198 
λῶ τὸ ϑέλω παρῆκται τὸ λιλαίω, δῆλον ἐστίν. ἐξ αὐτοῦ δὲ ἴσως ὃ (Aag, οὗ παράγωγον τὸ λιλάν- 

τειον. πόϑεν δὲ γίνεται ὃ ταλαύρινος καὶ ὅσα ἄλλα εἰς τοῦτον τὸν τόπον ἔδει εἰπεῖν, καὶ ἐν τῇ € ῥα- 

ψῳδίῳ ἱκανῶς εἴρηται. ( Vers. 81.) Ὅτι ὁ AnóAAov τῷ Πριαμίδη «““υκάονι ὁμοιωθεὶς φησὶ πρὸς “Ὁ 
νείαν ὀνειδίζων καὶ κατὰ τοῦ ᾿Αχιλλέως ἐρεϑίζων- Αἰνεία, Τρώων βουληφόρε, ποῦ τοι ἀπειλαὶ, τὰς 

4o Τρώων βασιλλεῦσιν ὑπέσχεο οἰνοποτάζων, ᾿Αχιλλέως ἐναντίβιον πολεμίζειν; Καὶ ὅρα τὸ οἰνοποτα- 1o 

ζων" ἀληϑῶς γὰρ παρὰ τὸν οἶνον αἱ καυχήσεις τὰ πλείω γίνονται, ὡς δῆλον καὶ ix τοῦ, πῇ ἔβαν 
εὐχωλαὶ, ἃς ἐν “ήμνῳ κενεαυχέας ἠγοράασϑε ἔϑοντες χρέα καὶ ἐξῆς, ὃν δὴ στίχον ὃ ̓ Δρίσταρχος 

περιγρόφων, ὡς ἀπὸ χρεωφαγίας αὐχεῖν ποιοῦντα τοὺς “Ελληνας, ἀϑετεῖ. οὐ γὰρ ἀπὸ παᾶσης &v- 

ϑυμίας καὶ πληρώσεως τὸ καυχᾶσϑαι xal σπώπτειν καὶ γελοιάζειν γίνεται» ἀλλ᾽ ἐκ τῆς ἐν μέϑη. αλ- 
λοιούσης τὴν γνώμονι χαὶ πρὸς τὸ ψευδὲς τρεπούσης, ὡς "γράφει ᾿4ϑήναιος, 4 τις xarà Βακχυλίδην 20 

5 , , t H , , - 2 αἰϑύσσει φρένας. δι᾽ ἣν φησι καὶ ὁ δεινότατος τῶν Τρώων “ἰνείας, ἐν τῷ βουλεύεσθαι παῤῥησιασο 
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μενος καὶ ἀπειλὰς ἐν τῷ μεϑύειν ὑποσχόμενος τοῖς Τρωσὶν, ὑπέμεινε τὴν ᾿Αχιλλέως ὁρμὴν xal μικροῖ 
dv παραπώλετο. ὡς δὲ καὶ ᾿4γαμέμνων ἀάσατο οἴνῳ μεϑύων κατὰ τὸν Διοσκουρίδην, πρὸ ὀλίγων ἐχεῖ- 
vog εἶπεν, ἀλήϑειαν ὃ βασιλεὺς ἐπιμαρτυρόμενος τῷ ᾿Αἀχιλλεῖ, ὃς ἐν τῇ α΄ ῥαψῳδίᾳ οἰνοβαρῆ ἐκεῖνον 
ἔσκωψε. καὶ ταῦτα μὲν τοιαῦτα. δῆλον δὲ ὡς προὔπάρχει τοῦ οἰνοποτάζειν τὸ οἰνοποτεῖν, Τρώων δὲ 
βασιλεῖς τοὺς κατὰ μέρος ἄρχοντας λέγει, ὡς καὶ ἐν ᾿Ιϑάχῃ πολλοὶς ὁ Τηλέμαχος φησὶν εἶναι βασιλεῖς, 

50 ὅ ἐστιν ἐπιδόξους εἰς βασιλείαν καὶ τῇ ἀρχῇ πρέποντας. καὶ ταῦτα μὲν τοιαῦτα. ( Vers. 87.) «Δ ἰνείας 
δὲ φιλαλήϑως φησί" Πριαμίδη, τί μὲ ταῦτα καὶ οὐκ ἐθέλοντα χελεύεις, ἀντία Πηλείωνος ὑπερϑύ- 
uoto μάχεσϑαι; οὐ μὲν γὰρ νῦν πρῶτα ποδώκεος ἄντ᾽ Δχιλλῆος στήσομαι, ἀλλ ἤδη με καὶ ἄλλο τε 
δουρὶ φόβησεν éE"IÓng, ὅτε βουσὶν ἐπήλυϑεν ἡμετέρῃσι, πέρσε δὲ “Τυρνησσὸν καὶ Πήδασον. αὐτὰρ 
ἐμὲ Ζεὺς εἰρύσαϑ᾽, 0g μοι ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα. λέγει δὲ καὶ, ὅτι ἐδάμην ἂν ὑπὸ χερσὶν 10 
᾿Αχιλλῆος καὶ ᾿“ϑήνης, ἣ οἱ πρόσϑεν ἰοῦσα τίϑει φάος, οἷα δηλαδὴ φωσφόρος, ὡς καὶ ἐν τῇ 00vo-1271 

σείᾳ δηλοῦται σαφέστατα. χαὶ ἐχέλευέ, φησιν, ἔγχεϊ .«“έλεγας καὶ Τρῶας ἐναίρειν, διό, φησιν, ovx 
ἔστ᾽ ᾿άχιλλῆος ἐναντίον ἄνδρα μάχεσϑαι. αἰεὶ γὰρ πάρα ϑεὸς, ὃς λοιγὸν ἀμύνει. καὶ δ᾽ ἄλλως τοῦ γε, 
ἤγουν rovrov, ἰϑὺ βέλος πέτεται. οὐδ᾽ ἀπολήγει, πρὶν χροὸς ἀνδρομέοιο διελϑέμεν. οὕτω σώφρων 
«Αἰ χείας καὶ ἄτυφος καὶ ἑαυτὸν γιγνώσκων καὶ τὴν ἀλήϑειαν οὐκ ἐπιχρύπτειν εἰδὼς καὶ μονονουχὶ λέγων 
καὶ αὐτὸς τὸ τοῦ τραγιχοῦ" νικᾷ γὰρ ἡ ἀρετὴ με τῆς ἔχϑρας πολύ. Καὶ σημείωσαι ὅτι καὶ ἐνταῦϑα 
0 ποιητὴς ἱστορίας διαφόρους ἐνέϑετο προγενεστέρας τοῦ δεκάτου ἔτους, πάσας μέντοι σεμνυνούσας 

ἀρ τὸν ᾿ΑἸχιλλέα, τὴν “ἡρωικὴν δίωξιν δηλαδὴ, xci τὴν ἐξ αὐτῆς φυγὴν τοῦ Aiveov, καὶ τὴν τῆς “Δ4υρ- 
γησσοῦ καὶ Πηδάσου ἅλωσιν, περὶ ὧν, εἰ xol προείρηται, νῦν ὕμως περὶ Πηδάσου ῥητέον πρὸς 
ἀνάμνησιν, ὅτι ὑπὸ τῇ Ἴδῃ ἔκειτο, Τρωικὴ καὶ αὐτὴ πόλις οὖσα, ἣν ϑηλυκῶς, φασὶ, λεχτέον, ὥς 20 
περ αὖ οὐδετέρως τὴν Καρικὴν πόλιν τὰ Πήδασα. ἐχεῖνα δὲ καὶ διὰ τοῦ y ἐλέγετο Πύγασα. ἔστι δὲ, 
ὡς καὶ προεγράφη, καὶ ἑτέρα παρὰ τῷ ποιητῇ Πήδασος" ἡ δέ ἐστι κατὰ τοὺς παλαιοὺς ἡ Μίεθώνη 
7 ἡ Κορώνη. (Vers. 88.) Τὸ δὲ, ἀντία μάχεσθαι, διάλυσίς ἐστι τοῦ ἀντιμάχεσϑαι, ὡς καὶ τὸ ἄντα 
ἵστασϑαι τοῦ ἀνϑίστασϑαι. ἰσοδύναμον δὲ τῷ ἀντιμάχεσϑαι τὸ ἐναντίον μάχεσϑαι, ὥς περ καὶ τὸ 
ἐναντίβιον πολεμίζειν. (Vers. 93.) Τὸ δὲ, αὐτὰρ ἐμὲ ϑεὸς εἰρύσατο., τουτέστιν ἐφύλαξε, καὶ ἑξῆς; 
εἰς ἐπιχουρίαν τὴν ϑεόϑεν εὐχρηστεῖται. ( Vers. 95.) Τὸ δὲ, πρόσϑεν ἰοῦσα ἐτίϑει φάος, δίδωσι 

συλλογίξεσϑαι ὅτι νυχτιλοχῶν ἐπῆλϑεν ὁ ̓ Αχιλλεὺς τῷ «Αἰνείᾳ βουκολοῦντι τὰ τοῦ πατρὸς, ὥς περ καὶ 
τὸν “Ζυκάονα ἐννύχιος εἷλε προμολών. διὸ καὶ ἐδέετο φωτὸς ὃ ̓ ἀχιλλεύς. ἐξευρίσκων δὲ κατὰ σύνεσιν τὰ 
ζητούμενα ᾳδίως ἐῤῥέϑη ὁδηγεῖσϑαι ὑπ᾽ ᾿4ϑηνᾶς φωσφορούσης, καϑὰ δηλοῖ καὶ ἡ Ὀδύσσεια, καὶ 

ορϑῇ κχελεύϑῳ, καϑά τις ἔφη, τἀνσκότει ποδηγετούσης. Ὅρα δὲ καὶ πολλὴν ταχυτῆτα "ποδῶν 30 
προσμαρτυρουμένην τῷ Αἰνείᾳ, εἴ γε τὸν ποδωκέστατον ᾿ 4χιλλέα ἐν τοιούτῳ χαιρῷ διεξέφυγε, καὶ 

ταῦτα ὑπὸ ᾿ΑΙϑηνᾶς φωταγωγούμενον. αἴτιον δὲ οὐ μόνον, ὅτι τὴν περὶ ψυχῆς ἔϑεε φεύγων, ἀλλὰ 
καὶ ἡ τῶν τόπων εἴδησις, ὡς εἰχὸς, δι᾿ ἣν εὐμαϑῶς ἔφευγεν, ἢ καὶ ὅτι οὐδὲ πάνυ ἐδιώχϑη κατὰ σπου- 
δὴν καὶ ἐπιμόνως ὑπ᾽ ᾿Αχιλλέως, ἀσχολουμένου, ὡς ἔοικεν, εἰς τὴν βοηλασίαν. οὐ γὰρ τῷ «Αἰνείᾳ 
ἐπῆλθεν, ἀλλὰ ταῖς βουσὶν, ὡς 4ινείας φησίν. Οἱ δὲ νῦν “έλεγες οὗτοι καὶ Τρῶες κόμμα τι μέτριον 
φαινονται εἰναι “Ζελέγων καὶ Τρώων συνοχκολουϑοῦν τῷ Αἰνείᾳ καὶ συγκινδυνεῦον αὐτῷ. κατὰ δὲ δλό- 
τητὰ "Méheytg , περὶ ὧν xci αὐτῶν προείρηται, οἱ Κᾶρες εἰσὶν, ἐπεὶ καὶ “Τελέγων πόλις κατὰ τοὺς 

παλαιοὺς ἡ τῆς Καρίας μητρόπολις. καλοῦνται δὲ οὕτω ἀπὸ τοῦ λέγω τὸ συνάγω, ὡς ἐκ πολλῶν συλλε- 
γέντες ἐθνῶν, ὁποῖόν τι καὶ περὶ τῶν «Αἰολέων ἱστόρηται. ὃ δὲ γεωγράφος οὐκ αὐτόχρημα Κᾶρας οἶδὲ 
τοὺς «Ἰέλεγας, λέγων ὅτι ““έλεγες ἕτεροι μὲν τῶν Καρῶν ὑπῆρξαν, ᾧκουν δὲ περὶ τοὺς καλουμένους ὑπὸ 4ο 
τοῦ ποιητοῦ Κίλικας, ἐκπορϑηϑέντες δ᾽ ὑπ᾽ ᾿Αχιλλέως μετέστησαν εἰς Καρίαν καὶ χατέσχον τὰ περὲ 
““λικαρνασὸν, χαϑὰ xoi ταῦτα προγέγραπται. ἑτέρωϑι δὲ λῃστρικοὺς λέγει τοὺς «“έλεγας, “ὧν τινές, 

φησι, nieve συγκατεμίχϑησαν Κίλιξι καὶ συνέμειναν δι᾿ ὁμοιοτροπίαν. ἀλλαχοῦ δὲ ἔφη καὶ or: 
e τῷ Αδραμυτινῷ κόλπῳ τοὺς πλείους τῶν “ελέγων κατοικίζων φαίνεται ὃ ποιητὴς, ὧν 4njóacov 
τινα λέγει πόλιν ὑπὸ Arn τεταγμένην. (Vers. 99.) Τὸ δὲ, ἰϑὺ πέτεται, ἀφορ,εὶ γίνεται τοῦ συν- 
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ϑέτως ἐϑυπείωνα εἰπεῖν τὴν ᾿Αχιλλέως μελίαν ἐν τοῖς ἑξῆς, Καὶ ὅρα τὸ πέτεται καὶ τὸ οὐκ ἀπολήγει, Gg: 
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ἐπὶ ἐμψύχου χαὶ ἔμφρονος τοῦ βέλους λεχϑέντα χαὶ αὐτὰ, ὡς πολλαχοῦ ϑέλει ποιεῖν Ὅμηρος. φιλο- 

τιμία, δὲ ποιητικὴ πτηνὸν οἷον πλάσασϑαι τὸ τοῦ ᾿Αχιλλέως “δόρυ, ἐπεὶ τοιοῦτος ὑπόχειται χαὶ ἐχεῖ- 

Ἄγος ἐν τῷ εὖτε avri τοὺ χαϑὰ πτερὰ TO τεύχεα γεγόνασιν αὐτῷ. βούλεται δὲ τὸ μὲν πέτεται  κουφοτά-ἴ 199 
τὴν γοεῖσϑαν τὴν Πηληϊάδα μελίην. Τὸ P, οὐδ᾽ ἀπολήγει ; πάνυ ἑχήβολον αὐτὴν εἶναι ἤγουν ἑκὰς 
ἀφιεμένην. (Vers. 84.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι πρὸς τον ὑπεσχημένον ατελέστατα ἐν συμποσίῳ οἰχεῖον εἰπεῖν 
TO » ποὺ τοῦ ἀπειλαὶ; ἃς ὑπέσχεο οἰνοποταζων; ὁ δὲ οχνῶν πεισϑῆναι τινὶ κελεύοντι ἐρεῖ ἄν" τί μὲ 
ταῦτα καὶ οὐχ ἐϑέλοντα κελεύεις ; ἀνδρείου δὲ χαὶ ϑεοφιλοῦς à ἕπαινος τὸ, οὐχ ἔστιν ἕναντι TOU δεῖνος 

ἄνδρα μαχεσϑαι" αἰεὶ γάρ πάρα ϑεος, ὃς λοιγὸν CUUVEL. (Vers. 101.) Ort TO, εἰ δὲ ϑεός περ ἶσον 

τείνειξ πολέμου τέλος; OU μὲ pn ῥέα γικησει , οὐδ᾽ εἰ “παγχάλκεος εὔχεται εἶναι, τοῦτο vo, ὡς ἐὰν 
10 οὐ ῥέπῃ TO τοῦ μοιριδίου τάλαντον; ἢ) καὶ ἄλλως; ἐὰν οὐδεμία τίς ποϑὲεν ἐπιβρίσῃ ῥοπὴ, οὐκ ἂν 

ἡττηϑήσομαι. χαὶ οὗτος ἐστὶν 0 “λογισμὸς ὁ παραπείσας ἀντιστῆναι TOY ταῦτα εἰπόντα «Ἱδνείαν τῷ “ἀχιλ- 
λεῖ. προβέβ θληται γὰρ χαὶ αὐτὸς, ὡς χαὶ πολλῷ πλέον πρὸ τούτου δέδεικται, ᾿Αχιλλεὺς τὴν ἀγαϑὴν 
ἐλπίδα, ἧς μὴ ὑποϑαλπούσης ῥιγεδανώτατος o πόλεμος. Πολέμου δὲ τέλος οὐχ ἔστι νοῆσαι τὴν νίχην 

ἐνταῦϑα, *rov πόλεμον δὲ αὐτὸν περιφραστικῶς. ( Vers. 102. 2 To à? παγχάλκεος err εἴρηται, 10 
μονονουχὶ λέγοντος τοῦ «Αἰνείου, ὅτι οὐχ ἂν εὐχόλως με γικήσῃ ὸ ̓ ἀχιλλεὺς , 0v μόνον ἐὰν ἐξ Ἡφαίστου 

ὁπλοφορῇ, αλλ᾽ οὐδὲ ἐὰν αὐτόχρηιια χάλκεός ἐστι. Καὶ ὅρα ὅπως οὐ πάνυ ὁ «Αἰνείας εἷς ἴσον ϑέλει 
ἄγειν ἑαυτὸν τῷ ̓ Αχιλλεῖ κατὰ ἀνδρίαν καὶ κατὰ ὠκύτητα ποδῶν, αλλὰ κολάζει xoi ἀμφότερα, ἐχφυγεῖν 
μὲν ἀγωτέρω τὸν ᾿ἀχιλλέα εἰπὼν, οὐ διότι ταχύτερός ἐστιν ἐκείνου, αλλὰ διότι αὐτὸν εἰρύσατο Ζεὺς 
ἐπόρσας μένος λαυψηρώ, τὲ γοῦνα, καὶ ἐν πολέμῳ δὲ οὔτε γυκήσειν λέγει τὸν ᾿ἀχιλλέα, οὔτε ὅτι ἐκεῖνος 

20 οὗ νιχήσει τοῦτον, ἀλλ᾽ ὅτι οὐ ῥέα μάλα νικήσει δίχα ϑείας ῥοπῆς. οὕτως οὐ μόνον συνετὸς ὁ 41- 

127γειας καὶ εἰδὼς ἑαυτὸν, ἀλλὰ καὶ ϑεοφιλής. (Vers. 104.) Ὅτι Ὁμηρικὴ κανταῦϑα δεινότης ἐξευ- 
ρίσκεν σύγκρισεν ΑἸἰγείου τε καὶ ᾿ἀχιλλέως ἐὰ μητέρων, καὶ "δίδωσι τὸ μεῖζον τῷ «Ἄϊνείᾳφ. ἡ uiv y&Q 2ο 
“Ἀφροδίτη Διὸς , "| τοῦ “Αἰνείου μήτηρ, ἡ δὲ Θέτις χερείων ϑεὸς οἷα ἐχ τοῦ ϑαλασσίου Νηρέως. καὶ 

ταῦτα μὲν οὕτως. ἀλλὰ τί τῆς μητραγαϑίας ὄφελος; οὐ γὰρ παρὰ τοῦτο οὐδ᾽ ᾿ΔΙχιλλεὺς ἡ τῆς Θέτι- 

δος Αἰνείου τὸ ἧσσον φέρεται τοῦ ἐκ τῆς εὐγενεστέρας “Ἱφροδίτης. N Vers. 105.) Σημείωσαι δὲ ὅτι ἐν- 
ταῦϑα κόρην φανερῶς τὴν ϑυγατέραν φησίν. οὕτω γὰρ κύρη Διὸς ἡ “Ἱφροδίτη. ( Vers. 106.) Ὅρα δὲ 
καὶ TO χερείων ἐπὶ ἁπλῶς ταπεινοτέρου τεϑὲν χαὶ ἐλάττονος, ἔνϑα φησὶν ̓ “πόλλων τὸν Αἰνείαν μὲν 
᾿ἀφροϑίτης ἐχγενέ ἄσϑαι, TOV ᾿ἀχιλλέα δὲ χερείονος ἐχ ϑεοῦ εἶναι» ἤτοι της Νηρηίΐδος Θέτιδος, ἥτις 30 
ἐλαττοῦται τῆς “Ἀφροδίτης. ὡς καὶ ὁ Νηρεὺς, τοῦ Διός. κατὰ λόγον γὰρ εὐγενείας ἡ τῶν πάππων καὶ 

3o ὅλως τῶν προγόνων ὑπεροχὴ παταβαίνεν καὶ εἰς τοὺς ἀπογόνους. “Σημείωσαι δὲ καὶ ἐν τούτοις . οἵα ἡ 

τῶν ἐχεφρόνων ῥητόρων παραίφασις. ἐπιχειρήσας yap τεχνικῶς ἐν τῇ προειρημένῃ συγχρίσει ὁ μυϑικὸς 
nou παρήγαγε τὸν “Αἰνείαν εἰς 0 πὲρ ἤϑελεν, οὐκ αἰσϑόμενον ὅτι, xe ceo οὐδὲ ἡ πατραγαϑία 

μόνη, οὕτως οὐδὲ τὸ ix μητρὸς σέμνωμα συντελεῖ πρὸς ἔργα τὰ XOT ἀνδρίαν. ἠρέϑισε δὲ τὸν Αἰνείαν 
καὶ ἡ κλῆσις πάνυ σεμνὴ οὖσα. qoi yep * ἥρως, ἀλλ᾽ ἄγε χαὶ σὺ ϑεοῖς εὔχεο, xc δὲ σὲ φασὶ Διὸς 

κούρης “Ἵφροδίτης ἐ ἐχγεγάμεν" χεῖνος δὲ χερείονος ἐκ ϑεοῦ ἔστιν. ἡ μὲν γὰρ Διὸς ἔσϑ᾽. ἡ δ᾽ ἐξ ἁλίοιο 
γέροντος. eite ( Vers. 108, ) καὶ ἀξιῶν ὃ βούλεται, φησίν" ἀλλ᾽ ἰϑὺς φέρε χαλκὸν ἀτειρέα, ἀντὶ τοῦ 
ἴϑυσον μετὰ χαλκοῦ, ἤτον nera ὅπλων στῆϑι, xal οἷον ̓ ἀντίστησον *ro πολεμίῳ τὰ ὅπλα; μηδέ σὲ 4o 

πάμπαν λευγαλέοις ἐπέεσσιν ᾿ἀποτρεπέτω. χαὺ ἀρειῇ. τοῦτο δὲ παντὶ προσήκει ὀτρύνοντί μος κατὰ 

! ἐχϑροῦ. ( Vers. 104.) Καὶ c ὅρα T0, ἀλλ᾽ ἄγε, καὶ σὺ toig εὔχεο, δι᾽ οὗ ἀστείως δηλοῦται ὡς εὐχῆς 
ho χρεία τῷ «Αἰνείᾳ, εἰ μέλλει ἀντιστῆναι τῷ Ἀχιλλεῖ. ( Vers. 109.) To δὲ P 0 ἐστιν ἀπειλῇ, ὃ γίνε- 

ται πλεονασμῷ τῆς ἐν ̓ διφϑόγγου ἐ ix τοῦ ἀρὰ, ἐπίτομός ἐστι διασάφησις τοῦ, λευγαλέοις ἐπέεσσι. δῆλον 

γὰρ, ὡς λευγαλέον ἔπος ἡ ἀπειλή. ( Vers. 110. ὦ Or δὲ xol προϑυμίαν ἐμποιοῦσιν εἰς ἔργον αἱ τέχνι- 

xe παραινέσεις, δηλοῖ xoi ἐνταῦϑα τὸ; ἃς εἰπὼν, ὁ ̓ “πόλλων δηλαδὴ, ἔμπνευσε μένος μέγὰ ποιμένι 

λαῶν, χαὺ eu ἔβη διὰ προμάχων ὁ “Ἵϊνείας. (Vers. hr? ) Ὅτι οὐλαμὸς καὶ ἐνταῦϑα ἐν τῷ, ἰὼν 

ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν, τὸ πύχνωμᾶ καὶ σύστρεμμα τοῦ λαοῦ ἀπὸ τῆς ga Qxtxing οὐλώσεως , ὥς φασιν οἱ 

παλαιοὶ, ἢ ἀπὸ τῆς οὐλότητος τῶν συνεστραμμένων τριχῶν. (Vers, 115.) "Ort καινήν τενα περιπέτειαν 
2 
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500 ποιητὴς ἐνταῦϑα παρεισάγει, τὴν τοῦ «Αἰνείου καὶ ᾿Αχιλλέως μάχην. "ἐν 5 διχόϑεν ὑποδυσχολον τὸ 

τέλος. οὔτε γὰρ ἀναιρεθῆναι δυνατὸν τὸν Αἰνείαν" παρὼ τὴν ἱστορίαν γὰρ τοῦτο᾽ οὔτε ἀκινδύνως. δι- 

ἐκφυγεῖν" οὐ γαρ ἄξιον ᾿“χιλλέως τοῦτο. διό περ ὁ ποιητὴς παρασημειούμενος τὸ κυνδυνῶδες τῆς περι- 
πετείας ποιεῖ τὴν “Ἥραν λέγουσαν πρὸς Ποσειδῶνα καὶ ᾿Αϑηνᾶν, φράζξεσϑον ἐν φρεσὶν ἡμετέρῃσιν, 

ὅπως ἔσται τάδε ἔργα; ἤγουν TO τὸν Awetav βῆναι ἀντία Πηλείωνος; ἐπεὶ ἀνῆκεν αὐτὸν ὁ ̓ ΑἸπόλλων,1278 
' Go οἱονεὶ ἀνιστῶν Ὅμηρος τὸν ἀκροατὴν εἰς προσοχὴν διὰ τὸ TOU πλάσματος δυσχερὲς » καὶ ἑαυτὸν δὲ "οξύ- 

Voy εἰς εὕρεσιν πυϑανότητος. ὕπως δὲ αὐτὸς πιϑανὼς τὸ ἄπορον λύσει, ἐν τοῖς ἑξῆς φανήσεται : ὅπου 
παρὰ βραχὺ κινδυνεύων o Avete ὅμως ἐκ τοῦ noe σωϑήσεται μηδέν τι παϑὼν ἀνήκεστον. τρό- 

1200z0e δὲ φυλακῆς τὸ ἐλϑεῖν ὥς περ τῷ Αἰνείᾳ, οὕτω "καὶ τῷ AAA ϑείαν ἐπικουρίαν. φησὶν οὺν 
( Vers, 1 19. )"' Ἥρα" ἀλλ᾽ ἄγεϑ'᾽, ἡμεῖς πέρ μιν, ἤγουν τὸν «Αἰνείαν, ἢ τὸν Φοῖβον, ἀποτρωπῶμεν 10 

ὀπίσσω αὐτόϑεν, 1j τις ἔπειτα xoi ἡμείων yim παρσταίη, δοίη δὲ χρᾶτος μέγα, μηδέ τι ϑυμῷ 

δευέσϑω, ἤγουν idoou; κράτους μεγάλου. ταῦτα δὲ προσφυῆ ἔσονται εἰς ἐπικουρίαν καταπονουμένου 
προσώπου, ὡς καὶ ἐφεξῆς φιλίας συμμαχικῆς ἔπαινος TO, ἵνα εἰδῇ € ὃ, ἤγουν ὅτι, μὲν φιλέουσιν ἄριστοι, 
οἱ δ᾽ αὖτ ᾿ἀνεμώλιοι, ot τὸ πάρος περ τοῖς δεῖνα ἀμύνουσιν, οἷον Τρωσὶ, πόλεμον χαὶ δηιοτῆτα. 
Ἰστέον δὲ ὅτι τὸ; ἀποτρωπῶμεν αὐτόϑεν, ἀντὶ TOU ἀπ᾿ αὐτοῦ τοῦ ᾿Αχιλλέως, ἢ μᾶλλον, ἐξ αὐτοῦ 

δὴ τοῦ τόπου, ἔνϑα vvv εἰσὶν ὁ Αἰνείας τὲ xol ὁ nuoÀhov, ἵνα ἢ ὅμοιον τῷ, μετέειπεν ““γαμέμνων 
10 αὐτόϑεν ἐξ ἕδρης. ( Vers. 128. ) Ὅτι τὴν αἶσαν φησὶ “λίνῳ ἐπινήϑειν τοῖς γεννομένοις» ἃ μετὼ ταῦτα 

πείσονται. δηλοῦται δὲ διὰ τούτου, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις ἐῤῥέϑη » ἢ τῶν ἀανϑρωπίνων πραγμάτων ἐν λεπτῷ 
στροφὴ xo ὁ ἐν τούτοις εἱρμός. ἀπὸ δὲ τοῦ τοιούτου νήϑειν καὶ αἱ βαρεῖαι κατακλῶϑες ἀλλαχοῦ napa 
τῷ ποιητῇ) λόγῳ τροπῆς. λίνου μὲν γὰρ τὸ χαταχλώϑεσϑαι; ἀτράχτου δὲ χλώϑοντος τὸ ὑπὸ βάρους 20 
χάτω φέρεσθαι, ἃς διασαφῶν Εὐριπίδης φησί" στέμματα ξήγνασα ϑεὰ ἐπέκλωσε πόλεμον. «ἴσα δὲ ὁ 
TOU παντὸς λόγος κατὰ τοὺς παλαιοὺς παρὰ τὸ δαίω τὸ μερίζω, ὅϑεν καὶ Μοῖρα λέγεται) χαὺ Εἷμαρ- 
μένη δὲ, ὡς ἀπὸ τοῦ μείρω, 0 περ ταὐτόν ἐστι τῷ δαίω καὶ τῷ μερίζω. τὸν δ᾽ αὕτον χαὶ Ζηνα φασὶν 

ὡς τοῦ ζῆν αἴτιον, καὶ Δία, ὅτι δι᾿ αὐτοῦ πάντα, χαὶ πεπρωμένην , ὅτι πᾶντα εἰς πέρας φέρει. | 

( Vers. 125. ) Ὃ δὲ τόπος οὗτος καὶ προαναφώνησιν ἔχεν ἀξυμφανῆ τῶν μετὰ ταῦτα. καὶ ἔστι τὸ ὅλον | 
τοιοῦτον" πάντες δ᾽ Οὐλύμποιο χκατήλθομεν ἀντιόωντες τῆσδε μάχης ̓  ἵνα μή τι μετὰ Τρώεσσι πάϑῃσι 
σήμερον, ὃ Apis δηλαδὴ ὕστερον αὖτε τὰ πείσεται; ἤγουν ταῦτα πάϑῃ, ἅσσα οἱ, ἧτου ἅτινα 

αὐτῷ, αἶσα γεινομένῳ ἐπένησεν, ὡς ἐῤρῥέϑη, λίνῳ, ὅτε μὲν τέχε μήτηρ; o πέρ ἐστι διασαφητικὸν τοῦ 
20 γεινωμένῳ; 0 ἐστι γεννωμένῳ. εἶτα ( Vers. 150.) κεῖται καὶ v0, δείσεται ὁ «Ἀχιλλεὺς; πα ᾿ϑητικῶς 

ἀντὶ τοῦ φοβηϑή Ἰσέταυ; εἰ μὴ ταῦτα μαϑὼν ἴδῃ αἴφνης ϑεὸν τινα ἀντικαταστάντα ἐχείνῳ, μεϑ'᾽ ὅ τέ- 80 
ϑειταῖι καὶ ὡς γνωμιχὸν τὸ, χαλεποὶ δὲ ϑεοὶ φαίνεσϑαι é ἐναργεῖς, ὅ πέρ ὀρϑὸν ἔσται παρῳδηϑὲν ἑ ἕνι- | 

ZUG, οἷον, χαλεπὸς δὲ ϑεὸς «φαίνεσθαι ἐναργὴς , 0 ἐστι χαλεπὸν τὸ ϑεὸν ὀφϑαλμοφανῶς ἰδεῖν. ἀντί- | 

κειταν δὲ τὸ ἐναργὲς πρὸς τὸ γοητὸν καὶ φανταστὸν καὶ τὰ τοιαῦτα. ΩΝ 135, ) Ὅτι ἀποφϑεγματι- | 

κὸν ἐχ Ποσειδῶνος ῥηϑὲν πρὸς Ἥραν τὸ, μὴ χαλέπαινε παρὸν. γόον, ἀντὶ τοῦ μὴ ὀργίζου ἔξω voog, xol | 

ὡς εἰπεῖν ἀνοήτως. οὐδέ τέ σε χρή: φησι. περὺ δὲ τοῦ παρὲκ ὃ ὅτι χαὶ παρὲξ λέγεται; καὶ ὅτι διζροβανεδια β 
ὅο χατὰ σύνταξιν, καὶ ὅτι ἀεὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ. o&vve*rau , ἀλλαχοῦ προείρηται ἱκανῶς. δηλοῖ δὲ περὶ αὐτοῦ 

καὶ " ̓Οδύσσεια. εἶτα ( Vers. 154.) καὶ 8 φϑάσας εἰπε συμβαλεῖν, συνελάσαι φησὶν, εἰπών" οὐκ ἂν 
ἔγωγ ̓ ἐϑέλοιμι ϑεοὺς ἔριδι ξυγελάσαι, ὃ τοῦ εἰρηνεύειν ὑποϑήκη ἐστίν. ἐνταῦϑα δὲ ( Vers. 1356.) xoi 

τὴν πεπατημένην ὁδὸν πάτον λέγει, τουτέστι τὴν τρίβον, εἰπων" ἀλλ᾽ ἡμεῖς μὲν ἔπειτα καϑεζώμεϑα 

κιόντες 0x πάτου ἐς σχοπιήν. εἴρηται δὲ ἀλλαχοῦ ὡς ὠνοματοπεποίηταν ἡ λέξις. ὁ δὲ ταῦτα ud Ilo-4974 - 
4o σευδῶν 2 ἐπάγει xci TO' πόλεμος δ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει, ἀλ λαχοὺ μὲν ῥηϑὲν πρὸς διαστολὴν παίδων * τε καὶ 

γυναυχῶν, οἷς οὔτι μέλει πολεμήϊνα ἔργα, ἐνταῦϑα δὲ ἐπὶ διαστολῃ ϑεῶν, οἷς οὐ χρὴ πρὸς ἔριδα πο- 
Min συνελαύνεσϑαι. λέγει δὲ ( Vers. 138.) καὶ ὅτι » εἰ ἡ δέκ᾽ "Aoc ἄρχωσι μάχης ἢ Φοῖβ bog Anoà Anh 
ἢ Ap ἴσχωσι, καὶ οὐχ εἰῶσι μάχεσϑαι; αὐτίκ᾽ ἔπειτα χαὶ ἄμμι παρ αὐτόφιν , ἤγον»» παρ᾽ αὐτὰ 

χαὶ αὔϑωρον, νεῖχος ὄρηται, ἢ ὁρεῖται κατὰ μέσον μέλλοντα πρῶτον, ἀντὶ τοῦ δυὲγ ερϑήσεται, φιλό- 
πιδος" μάλα δ᾽ ὦχα διαχριϑέντας ὀΐω ἂψ ἵμεν, ἤγουν ἐλθεῖν» Οὔλυμπόνδε, ϑεῶν μεϑ' ὁμήγυριν 

ulli 
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ἄλλων , ἡμετέραις χαὶ ἑξῆς. Καὶ 1 ὅρα πρῶτα μὲν πλάσμα συνέσεως ἀνδρικῆς. τῆς Ἥρας γὰρ μαχι- 50 

κώτερόν. τι βουλευσαμένης κατὰ Φοίβου ἐκώλυσεν ὁ Ποσειδῶν μισῶν τὴν ἐμφύλιον μάχην. εἶτα ὅρα καὶ 
ποιητικὴν ἀγαϑὴν μέϑοδον. προεκϑέμενος γὰρ χαὶ ἐμφήνας ὡς δύναται xai τὰ τῆς Ἥρας ποιῆσαι, 

ὅμως ἐπέκρινε κρείττω εἰναι τὰ κατὰ τὸν Ποσειδῶνα, ἵνα προκατάρξας κακοῦ ὁ Jong πείσεται ἄμυ- 
γαν σὺν τοῖς ἀμφ᾽ αὐτόν. καὶ τοίνυν πλάττειν οὕτω τὰ ἐφεξῆς πιϑανώτερον. ( Vers. 137.) ᾿Ιστέον 

δὲ ὅτι τὸ, εἰ δὲ gig ἄρχωσι μάχης ἢ Φοῖβος ᾿Απόλλων, σχῆμά ἐστιν ᾿Αλχμανιχὸν, ὡς ἤδη χαὶ ἐν ἄλ- 
λοις προγέγραπται, οὐχ ὅτι ὃ μελοποιὸς ᾿“λκμὰν εὗρεν αὐτὸ, ἀλλ᾽ ὅτι Üpujgov εὑρόντος ἔχαιρεν ἐχεῖ- 

vog τῷ σχήματι. τινὲς δὲ γράφουσιν ἄρχῃσι, χαὶ οὕτως ἐχφεύγουσι τὴν χαινοτροπίαν τοῦ σχήματος. 
(Vers. 140.) ᾿Ισχυρωτάτης δὲ ἐπικουρίας δηλωτικὸν, τὸ; μάλα δ᾽ ὦκα διακρινϑήμεναι ὀΐω ἡμετέραις 

10 ὑπὸ χερσὶν ἶφι δαμέντας. ( Vers. 144.) Ὅτι τεῖχος ἀμφίχυτον κατὰ μέν τινας τὸ βουνοειδὲς καὶ ἀμ- 
φοτέρωϑεν καταχεχυμένον τῇ ἐξ ὑψηλοῦ ἐφ᾽ ἑκάτερα χϑαμαλότητι" οἱ μέντοι πλείους ἀμφίχυτόν φασι 
τὸ μὴ ἐκ λίϑων, ἀλλὰ περικεχυμένον, ἤγουν τὸ ἐξ ἀναχώμοτορ, ὃν, ὡς τὸ, χεύαντες δὲ τὸ σῆμα, 

ἤγουν ἀναχωματίσαντες. τοιοῦτον δὲ ἣν τεῖχος ἐν Τροίᾳ, περὶ οὗ "φησὶν 0 ποιητὴς, ὅτι ὃ μὲν Ποσει- 60 
δῶν χαὶ ὅσον ϑεοὶ σύμμαχοι zcioig ἐχάϑηντο τεῖχος ἐς ἀμφίχυτον ᾿Πραπλέος ϑείοιο, ὑψηλὸν, 

ὃ Τρῶες καὶ Παλλὰς ᾿Αϑήνη ποίεόν ποτε, ὕφρα τὸ κῆτος Ἡρακλῆς ὑπεκπροφυγὼν ἀλέσαιτο 
jj ἀλέοιτο, τουτέστιν ἐκκλίνοι., καὶ ἀνατρέχοι δηλαδὴ ῥᾳδίως εἰς αὐτὸ, ὁππότε μιν σεύαιτο, ἤγουν ὅτε 
αὐτὸν ἐχεῖνο διώκοι ἀπ᾽ ἠιόνος πεδίονδε. xo οὕτω μὲν οἱ τῶν ᾿Αχαιῶν βοηϑοί. (Vers, 146.) θὲ δὲ 
ἀνθιστάμενον τοῖς ̓ “Βλληνίοις ϑεοῖς ἑτέρωσε κάϑιξον ἀμφὶ τὸν ᾿Δπόάλλωνα xci τὸν Ἄρην ἐπ᾽ ὀφρύσι 
Καλλικολώνης á πάντες δὲ ἄῤῥηκτον vegeta ὥμοισιν ἀμφιέσαντο , ἵνα μὴ βλέποιντο. Καὶ ὅρα ἐπι- 

20 "τομὴν ἱστορίας. οὔτε “γὰρ ποῖον κῆτος ἦν, ἔφη, οὔτε τίνος ἕνεχεν ἐπέμφϑη, ἀλλ᾽ ὡς πρὸς εἰδόταςΊ 201 
λαλῶν πάντα σιωπᾷ, τήν τε ὀργὴν τοῦ Ποσειδῶνος τὴν κατὰ τοῦ ἀδίκου “Ἰαομέδοντος, χαὶ τὴν ἐντεῦ- 

ϑὲν τοῦ κήτους ἀποστολὴν, καὶ τὴν πρόϑεσιν τῆς ᾿Ησιόνης, καὶ τὴν βοήϑειαν τοῦ “Ηρακλέος καὶ 

τὰ λοιπά. οὐ γὰρ ἦν χαιρὸς νῦν τῷ ποιητῇ πολυλογεῖν, ᾿Ιστέον δὲ ὅτι παίζων ὁ ποιητὴς άρχιππος εἰς 
τὸν χατὰ τὴν ᾿Ησιόνην μῦϑον, ὃς αὐτὴν βορὰν τῷ κήτει ἐχτίϑεται, πλάττει δῆ ελάνϑιον τὸν τραγῳ- 
δὸν ἔν τινι αὐτοῦ δράματι δεθῆναι, χαὶ οὕτω παραδίδωσιν αὑτὸν τοῖς ἰχϑύσιν ἀντιβρωθϑησόμενον. 
ἣν γὰρ ὃ ἀνὴρ ὀψοφάγος, χατὰ ἰχϑυοφαγίαν δηλαδή. ἐκράτησε γὰρ παρὰ τοῖς ὕστερον ὄψον xaT 

ἐξοχὴν ἐπὶ ἰχϑύων λέγεσθαι, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ κοινολεκτούμενον ὀψάριον. (Vers. 149. ) -"AQónxrov δὲ 

γεφέλην λέγει τὴν πυκνωτάτην, δι᾿ ἧς οὐδ᾽ ἂν οὐδὲ ᾿Ηέλιος διαδράχοι, ὡς ἀλλαχοῦ ἔφη ὃ ποιητής. 

ἄλλως δὲ φάναι, ἄῤῥηκτος veg éAn ἐστὶν, ἣν οὐχ ἂν διασχοῦσα αἴγλη αἰϑρίαν ποιήσῃ, κατὰ τὸ, ὑπεῤ- 
| $0 ῥάγη ἄσπετος αἰϑὴρ, ἤγουν αἰϑρία γέγονε διαῤῥαγέντος παντὸς νέφους ἐπιπροσϑοῦντος. γεφῶν γὰρ 

κδιαῤῥήξεσιν αἰϑὴρ τοιοῦτος ἐπακολουϑεῖ. ( Vers. 150.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι ὀφρὺν λέγει ἐνταῦϑα τὴν 10 

τοπικὴν ἐξοχὴν, ἐν τῷ, ἐπ᾽ ὀφρύσι Καλλιχολώνης τῆς προῤῥηϑθείσης; ὥς περ καὶ κρᾶτα φησὶν Ὀλύμ- 

που, καὶ ὀρέων κάρηνα. CMers, 151.) ᾿Ιστέον δὲ xoi ὡς δύο προσώπων ἐνταῦϑα προχειμένων μεγά- 
λων, Φοίβου τε καὶ "Aosog, τὸν ἕνα μὲν φιλῶν προσφωγεῖ ἐν σχήματι ἀποστροφῆς ὃ μουσικὸς ποιητὴς 
καὶ φιλῳδὸς ὡς μουσηγέτην χαὶ φδικὸν, τὸν δὲ λοιπὸν μισῶν τῆς ἀγριότητος χαὶ ἀλογίας ὡς λόγιος 
0v προσφϑέγγεται, φησὶ γάρ" ἀμφὶ σὲ, ἤιε Φοῖβε, xoi pna πτολίπορϑον. τί δέ ἐστιν ἤιος, προεί- 

austro καὶ 7 μουσιχὴ δὲ Μοῦσα καλῶς ἂν ἐνδιαϑέτῳ λόγῳ προσφωνοίη τὸν μουσηγέτην ᾿Απόλλωνα, 

ὃν καὶ αὐτὴ ἀμείβεται ὀπὶ χαλῇ ἄδοντα. αὐτῷ μὲν γὰρ οἰκείως ἔχει, πρὸς δὲ τὸν dam οὐδὲν αὐτῇ 
μετόν. μνηστέον δὲ νῦν περὶ τοῦ ἤιος, ὅτι δοκεῖ ὑπὸ τοῦ ἰὴ παρῆκται, ὅ πέρ ἐστιν ἐπίῤῥημα ἐνθεαστι- 

4o κὸν ἐπιφωνούμενον τῷ ̓ ΑἌπόλλωνι ἐν τῷ ἰὴ παιὰν καὶ τοῖς ὁμοίοις. 
( Vers. 153.) Ὅτι gogrixóri To πολέμου δηλοῖ τὸ, ἀρχέμελναι δὲ δυσηλεγέος πολέμοιο ὥκνεον 20 

I275Guqórtoor. δυσηλεγὴς δέ ἐστι πόλεμος , οὗ ὡς τυχτοῦ χακοῦ ἀλέγομεν ἐπὶ xoxo ἡμετέρῳ καὶ οὐ à 

αὑτὸ τὸ καλὸν, ἢ δυσηλεγέος, ὅ ἐστι δυσχοιμήτου, διὰ τὸ τῶν μαχομένων πολύίφροντι ἢ τοῦ εἰς 

χακὸν καὶ ἀνέγερτον V ὑπνον κοιμίζοντος , ὃν Ὅμηρος μέν που τανηλεγέα λέγει, Σοφοχλῆς δὲ αἰένυπνον, 

ὡς ἀδελφὸν μὲν ὕπνου, μανρότατον δέ" ὅϑεν καί τις λαβὼν “σοφὸς αἰώνιον νεχρὸν ἔφη τὸν ἀμϑρωπον. 
( Vers, 155. ) Ὅτι διασκευὴ ἐκφραστικὴ τιολέμου xai T0, τῶν δ᾽ ἅπαν ἐπλήσϑη πεδίον καὶ ἐλάμπετο 3o 
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χαλκῷ ἀνδρῶν ηδ᾽ ἵππων ; χκάρχαιρε δὲ γαῖα πόδεσσιν, 0 ἐστι ποιὸν ἦχον ἀπετέλει, ὀρνυμένων ἄμυδις. 
Καὶ ὅρα τὸ. ἀνδρῶν ἠδ᾽ ἵππων. &x παλαιτάτων γὰρ σιδήρῳ ἦσαν καὶ οἱ ἵπποι κατάφρακτοι. Τὸ δὲ 
πόδεσσι δηλοῖ μὴ ἁπλῶς ἦχον δηλοῦσϑαι ἐ ἐν τῷ καρκαίρειν, ἀλλὰ τὸν διὰ ποδῶν, ἢ ἀνδρῶν ὀρνυμέ- 

γὼν ἤγουν. σπουδαίως τρεχόντων; ἢ ἵππων. διαφραίνεται δὲ ἡ ἀρετὴ τῆς ὀνοματοποιίας τοῦ καρκαίρειν, 
ὅτε τῆς γῆς μάλιστα παγετῷ κατεξηραμμένης ἵπποι ϑέουσι δι᾽ αὐτῆς. ( Vers. 154.) Ὅτι τὸ, Ζεὺς 

4ο δ᾽ ἥμενος ὕψι χέλευεν, εἰς "ἄνδρα δυνάστην παρῳδηϑήσεταί ποτε. μονομαχούντων δὲ φραστιχὸν τὸ, 
δύο δ᾽ ἀνέρες ἔξοχ᾽ ἄριστον ἐς μέσων ἀμφοτέρων συνίτην, ἤγουν συνηλϑέτην, μεμαῶτε μάχεσϑαι. περὶ 
Αἰνείου δὲ οὗτος ὃ λόγος καὶ AyiAAéog. (Vers. 162.) Ὅτι Αἰνείας πρῶτος ὃ xci προμελετήσας μονο- 
μαχῆσαι, ὡς εἴρηται, ἀπειλήσας ἐβεβήκει xaT ᾿Αχιλλέως νευστάζων κόρυϑι βριαρῇ, ἀτὰρ ἀσπίδα 
ϑοῦριν πρόσϑεν ἔχε στέρνοιο, τίνασσε δὲ χάλκεον ἔγχος. ταῦτα δὲ προμιάχου δηλοῖ κατάστασιν. Καὶ τὸ 
ὅρα ὅπως ὃ ποιητὴς, ἔνδοξον πλάττει τὸν προάγωνα τῷ pia , TOY ἄριστον «Αἰνείαν zat ἐρεϑισμὸν 

50 Φοίβου ἀντιτάξας αὐτῷ, οὐχ ἂν ϑαῤῥήσοντα τῷ ̓ ἀχιλλ εἴ ἄρτι ἀντιστῆναι, εἰ μὴ ὃ A*nzóAAoY αὐτὸν 
παρώτρυνεν. ἀπίϑανον ) γὰρ ἣν τὸν ὁμολογήσαντα μόλις ἐκφυγεῖν ποτὲ ἀπ᾽ ᾿Δἀχιλλέως νῦν ἄλλως τοιαύ- 

τὴν τόλμαν ἐνδύσασϑαι ἀποϑέμενον τὴν πτοίαν, εἰ μὴ λόγοις ὑπό τινος κρείττονος ἀνεπείσϑη, καὶ 
μάλιστα τοῖς ἀπὸ συγκρίσεως τῶν προγόνων, ὡς εἴρηται. (Vers. 164.) Ὅτι τὸν ᾿Αχιλλέα, ὅτε τῷ 
«Αἰνείᾳ ἐπέξεισιν εἰς μονομάχιον λέοντι σίντῃ εἰχάζει, οὐ πεινῶντι ὡς ἐν ἄλλοις, ἢ σκυμναγωγοῦντι, 
ἢ σταϑμοὺς χεραΐζοντι, ἀλλ᾿ ὅλην χώραν σίνοντι. φησὶ γάρ᾽ ὦρτο λέων ὡς σίντης, Ov τε καὶ ἄνδρες 
ἀποχτάμεναι μεμάασιν ἀγρόμενοι, πᾶς δῆμος. ὃ δὲ πρῶτον μὲν, ὡς οἱ παλαιοί φασι, φλυαρίζει ὡς 
χρατύήσων αὐτῶν Ov ἐθελήσειε, κατὰ δὲ Ὅμηρόν ἀτίζων, ἤγουν περιφρονῶν, ἔρχεται" ἀλλ ὅτε κέν 
τις ἀρηιϑόων αἰζηῶν δουρὶ βάλῃ, τότε δὴ ἑτοιμασάμενος ἑαυτὸν εἰς πήδημα δι᾿ ἄμυναν ἐάλη τε χανὼν 20 

περί τ᾿ ἀφρὸς ὀδόντων γίνεται: ἐν δέ τὲ οἱ κραδίῃ στένει ἄλχιμον ἦτορ, οὐρῇ δὲ πλευράς τε καὶ ἰσχία 
ἀμφοτέρωθεν μαστίεται, ἑέ δ᾽ αὐτὸν, ἤγουν ἑαυτὸν, ἐποτρύνει μαχέσασϑαι, γλαυκιόων δ᾽ ἰϑὺς φέρε- 

ται μένει, τουτέστι δυνάμε τ, ἤν τινα πέφνῃ ἀνδρῶν, ἢ αὐτὸς φϑίεται ἐν πρώτῳ ὁμίλῳ" ὡς An 
60 ὥτρυνε μένος καὶ ϑυμὸς ἀγήνωρ ἀντίον ἐλϑέμεναι μεγαλήτορος «  νείαο. Καὶ ὅρα ὕπως ye γραφικκῶς 

ὡραΐξει ἐμ παραβολὴν, ἐμβραδύνας τοῖς περὶ τὸν λέοντα Rp μοι ὡς οὐδαμοῦ ἀλλαχοῦ ἅμα 

χαὶ συνε ξαγριαίνων τῷ niis τὸν παραβολικὸν λέοντα, καὶ ὅτι χἂν μὴ τέτρωται ᾿Ἰχιλλεὺς , ὅμως 
λέοντι τετρωμένῳ παρεικάζει αὐτὸν, ἵνα ἐνδείξηται τὸν ἄγαν ἐρεϑισμὸν τοῦ ἥρωος. φασὶ δὲ κέντρον 

ἐνεῖναι μέλαν τῇ τοῦ “λέοντος ἀλκαίᾳ, ἤγουν οὐρᾷ, ὡς κεράτινον, ὦ μαστίξει τὰς πλε ευρὰς ἐν καιρῷ 

μάχης ἐρεϑίζων ἑαυτόν. ἱστορεῖται δὲ καὶ ὅτι οὐδέποτε δέδοιχεν οὐδὲ ὑποπτεύει ἔφοδον οἷα ϑαῤῥῶν 

1202íavrO xai κατὰ τὸν ποιητὴν, ἀλκὶ πεποιϑώς. εἰ δέ ποτε ἀνάγκη πᾶσα φυγεῖν, ἐπὶ σκέδλος χωρεῖ. 3o 
᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, καὶ ἄνδρες ἀποχτάμεναι μεμάασι, δοκεῖ περιττὸν ἔχειν τὸν xat σύνδεσμον. ov γὰρ 
συμπλέκει τι σαφῶς. Τὸ δὲ συστραφῆνοι χανόντα τὸν λέοντα ἰδιότης ἐστὶ τοῦ ζώου. συστρέφεται μὲν 

γὰρ ὡς πηδήσων, χαίγνεν δὲ ὡς οἷον προτενϑευόμενος λιχνότερον κατὰ τοῦ βαλόντος. ὃ δὲ τῶν ὀδόν- 

των ἀφρὸς καὶ παράϑηξιν αὐτῶν συχνὴν δηλοῖ, ὁ ὁποία τις καὶ ἐπὶ συῶν γίνεται. ὅρα. 168.) Τὸ δὲ, 
ἐν δέ οἱ χραδίῃ στένει ἄλχιμον ἢ ἦτορ, 7 εὐϑεῖαν € ἔχει τὸ χραδίη, ἵνα λέγῃ c ὅτι στένει αὐτῷ ἡ καρδία, δη-1270 
λαδὴ τὸ ἄλκιμον ἦτορ, ἢ δοτικὴν, ἵνα νοεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ στένει τὸ ἦτορ χαὶ ὑπονοῆται ἀγγεῖόν τι 

εἰναι τῆς ψυχῆς ἡ καρδία. στένει δὲ διὰ τὸ ὑπέρϑερμον. ϑερμὸς γὰρ ὧν φύσει ὃ λέων ἐν τοῖς τοιού- 

τοις καιροῖς μάλιστα “ϑερμαίνεται. ( Vers. 1 75: ) Τὸ δὲ, à δ᾽ αὐτὸν ἐποτρύνει, ἀρχαϊχκώτερον φράξει 

ὁ ποιητής. ἔστι γὰρ r αὐτὸν, καὶ πλεονασμῷ ἑὲ αὐτὸν, ὡς τὸ εἷς ὀφϑαλμὸς ἕξεις παρ᾽ ᾿Ησιόδῳ, καὶ 
πάλιν ϑηλυχὸν i ὑποτακτικὸν ἄρϑρον ἧς, καὶ πλεονασμῷ i ἕης, οἷον, ἕης ἔρασϑε, ἀντὶ τοῦ ἧς τινος. ἐκ áo 
δὲ τοῦ ? αὐτὸν τὸ ἑαυτὸν ὕστερον συνϑέτως γίνεται, ὡς ἐκ τοῦ κατ᾽ ἕμ᾽ αὑτὸν τὸ ἐμαυτόν. ( Vers. 17 1.2} 

10 Τὸ δὲ γλαυ"κιόων ἀντὶ τοῦ ἔμσυρον βλέπων χατὰ τοὺς παλαιοὺς παρὰ τὸ γλαύσσω, ἀφ᾽ οὗ καὶ γλαῦξ, ᾿ 

ἣν μόνην τῶν γαμψωνύχων καὶ σαρχοφάγων uer μὴ τίκτειν τυφλὰ διὰ τὸ περὶ τοὺς ὀφϑαλμοὺς πρῶ. 
δὲς. ὃ τμητικὸν ὃν διαιρεῖ τὴν ϑέαν. διὸ καὶ ἐν ταῖς σχοτομήναις ὁρᾷ. τινὲς δὲ »λαυκιᾶν φασὶ τὸ 
στρέφειν τοὺς ὀφϑαλμοὺς καὶ τὸ γλαυχὸν αὐτῶν ὑποφαίνειν. Τὸ δὲ. vv ewe πέφγνῃ οἱ μεϑ' Ὅμηρον 
εἴ πως φασίν. αὐτὸ δὲ ὅτι ἀντὶ τοῦ ὕπως λαμβάνεται, προδεδήλωται. (Vers. 172.) Τοῦ δὲ φϑίω, 
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ἤγουν φϑείρω, ὡς méQ καὶ τοῦ μαστίω, χρήσεις εἰσὶ καὶ ἐν ἄλλοις. Τὸν δὲ πρῶτον ὅμιλον ἤγουν τὸν 
πρόμαχον πρῶτον ὅμαδον χαὶ πρώτην ὑσμίνην ἀλλαχοῦ λέγει. Τὸ δὲ ἀγήνωρ πρὸς τὸ ἄλκιμον ἢ ἤτορ τοῦ 

λέοντος ἀφορᾷ, οὐ ταὐτὸν ὃν τῷ u&ycÀ ἤτορι. ( Vers. 3.) Ὅτι πρὸς τὸν παρ ̓ἐλπίδας προμαχόμενον 

ἢ πρὸ τῶν ἄλλων ϑρασυνόμενον πρέπει ῥηθῆναι πρός τινος "“ἀνδρειοτέρου τὸ. τί σὺ τόσσον ὁμίλου 20 
πολλὸν ἐπελϑὼν ἔστης; ἢ Gé γε ϑυμὸς ἐμοὶ μαχέσασϑαι ἀνώγει; ( Vers. 180.) Ὅτι ὃ ̓Δχιλλεὺς ϑαυ- 

μάσας; εἴ πὲρ ὁ Αἰνείας τολμᾷ πρὸ τῶν ἄλλων ἀντιστῆναι αὐτῷ, ἄλλα τε λέγει, καὶ ἐρωτᾷ ἐχεῖνον, 
εἰ διὰ τὴν τοιαύτην αὐτοῦ ϑαῤῥαλεότητα, μεγάλην τε οὖσαν καὶ μεγάλου τινὸς ἀξίαν, ἐλπίζει Τοώεσ- 
σιν ἀνάξειν τιμῆς τῆς Πριάμου, 0 ἐστι βασιλεύσειν τῆς Τροίας. ἐκ δὲ τούτου δῆλον ὡς ἐπίδοξος ἦν 
ὃ Αἰνείας εἰς βασιλείαν, καϑὰ καὶ ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα φανήσεται διὰ τὸ βασιλικοῦ εἶναι γένους. "εἶτα 3o 

10 (Vers. 181.) ἐκσπῶν ὁ ̓ Αχιλλεὺς τὴν τοιαύτην ἐλπίδα τῆς ἐκείνου ψυχῆς, καὶ δεικνὺς ὡς μάτην βα- 
σιλειᾷ διὰ τοὺς τοῦ Πριάμου κληρονόμους, γησὶ κατὰ σχῆμα ἀντιπαραστάσεως Oc, εἴ περ ἔμ᾽ ἐξενα- 

ρίξεις, οὔ τοι τοὔνεκά γε Πρίαμος γέρας ἐν χερσὶ ϑήσει, διὰ μέσου δηλαδὴ τοῦ ἐγχειριζομένου σχή- 
mrQov' εἰσὶ γάρ οἱ παῖδες, ὁ δ᾽ ἔμπεδος οὐδ᾽ ἀεσίφρων. εἶτα ὑποχαταβαίνων ( Vers. 183.) τοῦ βασι- 
λείου γέρως εἴς ἕτερον ἀριστεῖον σύνηϑες τοῖς παλαιοῖς, ὡς καὶ προϊστόρηται, ἐπανερωτῷ τὸν Αἰγείαν, 

129779 νύ τί τοι Τρῶες τέμενος τάμον ἔξοχον ἄλλων, καλὸν *qvraAujg καὶ ἀρούρης, ὄφρα νέμηαι, αἴκεν áo 

| 

ἐμὲ χτείνῃς; χαλεπῶς δέ σ᾽ ἔολπα τὸ, ἤγουν τοῦτο, ῥέξειν, χαϑὰ καὶ ὃ Αἰνείας πρὸ μικροῦ ἔλεγε περὶ 
τοῦ ᾿Αχιλλέως, ὅτι οὔ μὲ μάλα ῥέα νικήσει. (Vers. 185.) ᾿Ιστέον δὲ ὕτι τὸ, γέρας ἐν χερσὶ ϑήσει, 
ταὐτόν ἐστι τῷ ἐγγυαλίξει, ἤγουν ἐγχειρίσεε, πλὴν ὅσον τοῦτο uiv xowóv, ἐκεῖνο δὲ ποιητικόν. 
(Vers. 182.) ᾿δΔεσίφρων δὲ ἢ παρὰ τὸ ἀσαι τὸ βλάψαι ὁ βεβλαμμένος τὰς φρένας, ἢ παρὰ τὸ ἀείρω 

Ϊ i», * , cr , [4 » -Ὁ * 3 1 , 2 ΄ 

| 20 ἀέρσω οἱονεὶ ἀερσίφρων, ἵνα λέγῃ ὅτι οὐκ ἔστι κοῦφος τὰς φρένας οὐδὲ ἀείρεται, ἤγουν ἠερέϑεται τὰς 

φρένας ó"uoieg τοῖς νεωτέροις ὃ γέρων Πρίαμος, «AX ἀνάπαλεν ἔμπεδός ἐστιν ἤγουν στερεὸς καὶ 50 
βέβαιος, ὡς καὶ τὰ ἐν τῷ πέδῳ βεβηκότα τῶν ἠερεϑομένων ἀσφαλέστερα ὕτι καὶ σταϑερώτερα. παλαιὸς 
δέ τις οὕτω συντόμως φησίν" ἀεσίφρων, φρενοβλαβὴς, 1) κοιμώμενος τὰς φρένας. ἀέσαι γὰρ τὸ κοιμη- 
ϑῆναι καὶ ἀναπνεῦσαι, ( Vers. 183. ) Ὅρα δὲ ὕπως καὶ ἐνταῦϑα ἐτυμολογεῖ ἐχ τοῦ τέμνειν τὸ τέμενος» 
καὶ ὅτι ταὐτοδύναμον ἔξοχον ἄλλων εἰπεῖν τέμενος καὶ καλὸν, καὶ ὅτι φυταλιὰν μέν φησι τὴν ἀμπελό- 

gvrov καὶ τὸν δενδροφόρον, ἄρουραν Ἀδὲ καὶ νῦν τὴν open ἄροσιν. δηλοῖ δέ ποτε, εἰ καὶ μὴ παρ᾽ 60 

Ὁμήρῳ, ἡ ἄρουρα xal ποσὸν μέτρου γῆς, ὡς καὶ προγέγραπται. ( Vers. 185.) Τὸ 02, ἐμὲ κτείνεις, 
ἐμὲ ἐξεναρίξεις, πολυωνυμίας λόγῳ ἀνωτέρω ἔφη. καὶ ταῦτα μὲν ὧδε. ὃ ᾿Αχιλλεὺς δὲ (Vers. 186. ) 
οὕτω δείξας ἐν ζενοῖς ϑρασύνεσϑαι τὸν "ivt , χαὶ feggosayia τὴν χαλεπότητα τοῦ ἀποβῆναι τῷ 

| So "Aivsle: τὴν κατ᾽ αὐτοῦ ἐλπίδα, ἀναμιμνήσκχει ὕπως αὐτόν ποτε εἰς κφυγὴν ἔτρεψεν, εἰπών" ἤδη μὲν σέ[ 203 

ye φημὶ καὶ ἄλλοτε δουρὶ φόβησα" ἢ οὐ μέμνῃ ὅτε πέρσε βοῶν ἄπο μοῦνον ἐόντα σεῦα, ὃ ἐσειν ἐδίωξα 
κατ᾽ ᾿Ιδαίων ὀρέων ταχέεσσι πόδεσσι καρπαλίμως; τότε δ᾽ οὔτι μετατροπαλίξζεο φεύγων, ἤτοι οὐκ 
ἐστρέφου ὀπίσω, ὃ περ ἐν ἄλλοις ἐντροπαλίξεσθϑαί φησιν, ἀλλὰ δηλονότι ἀμεταστρεπτὶ εἴτε καὶ προ- 

τροπάδην ἔφευγες. λέγει δὲ ὁ ̓ Αχιλλεὺς καὶ ὡς ἐκ τῆς lÓ»ng εἰς «Τυρνησσὸν ὑπεχφυγόντα τὸν Αἰνείαν 

ϑεὸς ἐῤῥύσατο, καινῶς δηλαδὴ σωθέντα ἐξ αὐτοῦ. Καὶ σημείωσαι ὕπως τὸ στενῶς ἤδη προδιηγηϑὲν 

ὑπὸ Zlivsiov καὶ οὐδὲ πάνυ σαφῶς, ὃ ̓ Αχιλλεὺς ἐνταῦϑα ἐπιδιηγησάμενος ἐσαφήνισεν. Αἰνείας μὲν γὰρ 

οὐ σαφῶς τὸ περὶ “υρνησσὸν διηγήσατο; ἐχεῖνο μόνον εἰπὼν ὅτι ἔπερσε “Τυρνησσὸν, ἐμὲ δὲ Ζεὺς εἰρύ- 

σατο. ᾿ἀχιλλεὺς δὲ πλατύτερον χαὶ σαφέστερον λέγει ὅτι ἐς “Ἰυρνησσὸν ὑπέκφυγες" ταύτην δὲ πυρϑη- 

| σας ἐγὼ ἐποίησα, τὰ καὶ τὰ, σὲ δὲ Ζεὺς ἐῤῥύσατο. Καὶ ̓ σημείωσαι xoi νῦν ὕπως οἶδεν ὃ ποιητὴς διττολο- 
ἴο γεῖν τεχνικῶς, ὥς mtQ δὴ καὶ τὰ περὶ τῆς "Dong xai τῶν βοῶν δευτερολογῶν οὐ φορτικὸς δοχεῖ διὰ τὴν 

| παραφραστικὴν ἐξαλλαγήν" 0 μὲν γὰρ Αἰνείας ἔφη συντόμως, ὅτι ἔφυγον ἐξ Ἴδης ὅτε βουσὶν ἐπή- 10 

λυϑὲεν ἡ ἡμετέραις" ὃ δὲ ᾿Δχιλλεὺς πλατύτερον λέγει ( Vers. 190.) ὅτι, ἢ οὐ μέμνῃ ὅτε πέρ σε βοῶν ἄπο 
καὶ ἑξῆς ὡς προέκχειται. ὅλως δὲ τὰ μὲν τοῦ Jiveov ταῦτα συντέτμηται οἷα μὴ ϑέλοντος ἐπεξιέναι 
τοῖς καϑ' ἑωυτοῦ, τὰ δὲ τοῦ ᾿Αχιλλέως πλατύνεται, ὡς ἂν καὶ ἐντρέψῃ τὸν ἐχϑρὸν xai τὴν ἀγαϑὴν δὲ 

ἐλπίδα ἐκβάλῃ ἀπ᾽ αὐτοῦ, “ημείωσαι δὲ καὶ ὅτι ὃ μὲν ἀκροατὴς μεγάλα τινὰ καὶ δεινὰ ἐλπίζει εὐθὺς 

ἐκ προϑύρων, ὅ φασι, καὶ νῦν ἐπὶ «ἢ coii ἀχιλλέως εἰς μάχην ἐξόδῳ, ὃ δὲ ποιητὴς καὶ ὧδε μαλαχω- 
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τέραν τὴν ToU πολέμου ποιεῖται xereQyny, ὡς καὶ ἐν τῇ y ῥαψῳδίᾳ ἐποίησε, καὶ μονομαχίαν ᾿Δχιλ- 
λέως καὶ «Αἰνείου συνιστᾷ τῶν ἀρίστων, καὶ δίχα τραυμάτων αὐτοὺς ἀπαλλάττει ἀλλήλων, ἐν μόνῃ 
λογομαχίᾳ στήσας τὴν μονομαχίαν αὐτοῖς, ὡς φανήσεται. ἀξὶ γὰρ παρ᾽ ἐλπίδας ἐπιχειρεῖν ἐϑέλει καὶ 

ὡς οὐκ ἂν ἐλπίσῃ ὃ ἀκροατής. χερδαίνουσι δὲ xol ἐκ τούτου τοῦ τόπου οἱ Ὁμηρίδαι πολλά τε ἄλλα 
τεχνικὰ, xol στοιβὴν δὲ ἱστοριῶν, αἷς ἡ ὁμιλία τῶν ἡρώων τούτων χαταπεπύχνωται. ^" EvOc 

σημείωσαι καὶ ὅπως ἐν πολλῇ πραγμάτων συγχύσει σαφήνειαν ἄκραν ἐφύλαξεν ὃ ποιητὴς, ὡς δῆλον 
20 ἀναγινώσκοντι. (Vers. 186.) Τὸ δὲ, δουρὲ φόβησα, ἐξαικρεῖτὰι τοῦ ᾿Αχιλλέως τὸ δόξαι ἂν τόξοις 

ὡς εἰχὸς νύκτωρ ἐκφοβῆσαι τὸν «Αἰνείαν. (Vers. 190.) Τὴν δὲ τῆς “Τυρνησσοῦ πόρϑησιν παιδευτικῶς 
6 ̓ ἀχιλλεὺς οὔ φησι μόνος αὐτὸς ἀνῦσαι ἀλλὰ σὺν ϑεῷ. φησὶ γάρ' αὐτὰρ ἐγὼ τὴν πέρσα, ἤγουν 
αὐτὴν πορϑήσας εἷλον, μεϑορμηϑεὶς σὺν ᾿Α'ϑήνῃ καὶ Διὰ πατρὶ, τουτέστι σὺν φρονήσει καὶ ἀρχικῶς. 10 
ψοητέον δὲ σιωπηρῶς ὅτι καὶ ix “Ἰυρνησσοῦ λαϑὼν ὃ Αἰνείας ἔφυγεν" ov γὰρ ἑάλω φυγὼν ἐχεῖ" λείαν 
μέντοι ἑτέραν ἐκεῖϑεν ἠγάγετο ὃ ̓ ἀχιλλεύς. φησὶ γάρ" ληιάδας δὲ γυναῖκας, ἤγουν ληιστὰς αἰχμαλώ- 
τους, ἐλεύϑερον ἤμαρ ἀπούρας, ἦγον. Ov οὗ δηλοῖ ὡς δύναταί τις ληιάδας γυναῖκας ἑρμηνεῦσαι τὰς 
δουλίδας. τοιαῦται γὰρ αἱ τὸ ἐλεύϑερον ἦμαρ ἀφαιρεϑεῖσαι. ( Vers. 193.) Ὅρα δὲ καὶ τὸ, Ζεὺς ἐῤῥύ- 

σατο, οὐκ ἀπὸ TOU ἐρύω γενόμενον, καϑὰ πρὸ τούτων τὸ, αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς εἰρύσατο, ἀλλὰ ἐκ τοῦ 
ῥύω, οὗ χρῆσις εὐθὺς ἐφεξῆς ἐν τῷ, ἀλλ᾽ ov νῦν σε ῥύεσϑαι ὀΐομαι. εἰ μή τις φιλονεικῶν ἐρεῖ δι᾽, 

ἐχκϑλίψεως καὶ αὐτόϑι κεῖσϑαι τὸ ἐρύεσθϑαι. (Vers. 194.) ᾿Ιστέον δὲ xai ὅτι φοβητικὸν ἐξ ἀριστέως εἰς 
ἐχϑρὸν ἀντιστάμενον τὸ, ἀλλ᾽ οὐ νῦν σε ῥύεσθαι ὀΐομαι ὡς ἐνὶ ϑυμῷ βάλλεαι, ἤγουν βάλλεις, τίϑης" 
ἀλλὰ σ᾽ ἔγωγ᾽ ἀναχωρήσαντα χἕλομαι εἰς πληϑὺν ἱέναι, μηδ᾽ ἀντίος ἵστασ᾽ ἐμοῖο, πρίν τι xaxov πα- 

$0 ϑέειν, ῥεχϑὲν δέ τε νήπιος ἔγνω. "τοῦτο δὲ καὶ ἀλλαχοῦ ἤδη εἴρηται. οὗ κατὰ μίμησιν εἶπεν Εὐριπίδης 20 
τὸ, ἔγνωχα δ᾽ ἡ τάλαινα συμφορᾶς ὕπο. χαὶ οὕτω μὲν ἐρεῖ ὃ ῥηϑεὶς ἀριστεύς. ὃ δὲ ὑπεναντίος. ἀν-1278 
τείποι ἂν, μὴ δή μ᾽ ἐπέεσσί ye νηπύτιον ὡς ἕλπεο δειδίξεσϑαι, ἐπεὶ σάφα οἶδα καὶ αὐτὸς ἡμὲν κερτο- 
μίας ἠδ᾽ αἰσυλα μυϑήσασϑαι. λέγει δὲ ταῦτα «Αἰνείας πρὸς τὸν ᾿Αχιλλέα, πειρώμενον λόγοις αὐτὸν ἐκ- 
ϑροεῖν. Καὶ σημείωσαι ὅτι ἐπιδεξίως ὃ “Αἰνείας κέρτομον τὸν ᾿Αχιλλέα λέγει καὶ λαλοῦντα αἴσυλα. 
τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ, οἶδα καὶ αὐτὸς, δηλονότι ὡς περ οἶδας καὶ σύ. πλαγίως οὖν ὑβρίζει σχηματίζων, 
ἔστι δὲ νηπύτιος κατὰ ἔλλειψιν τοῦ y» ὃ ἐστερημένος τοῦ πεπνύσϑαι. (Vers. 201.) 4ἴσυλα δὲ τὰ 
ἐφάμαρτα ὡς οἱονεὶ αἰσόσυλα, ἤγουν δι᾿ ὧν συλᾶται τὸ αἴσιον, ἢ τὰ βλαπτικὰ, παρὰ τὸ ἄσαν κατὰ 
παραγωγὴν χαὶ πλεονασμὸν τοῦ 6. ἔτι δὲ κἀκεῖνο σημειωτέον ὅτι ἐν τῷ. οἶδα κερτομίας μυϑήσασθαι; 
ἐμφαίνει ὃ ποιητὴς ὡς δύναταί τις ῥητορίκώτερον τὸν λόγον προχειριζόμενος, εἰ βούληται, ψόγον 
τοῦ ᾿Αχιλλέως ποιήσασϑαι, ὡς ὃ ̓ Δπόλλων ἐποίησε πρὸ βραχέων. διὸ καὶ ὃ Αἰνείας προϊὼν φησίν, 3o 
ὅτι ἔστιν ἀμφοτέροις ὀνείδεα μυϑήσασϑαι. (Vers. 195.) Τὸ δὲ, ἐν ϑυμῷ βαλεῖν, εἴη ἂν ἶσον τῷ, ν΄ 

4o φρεσὶ ϑήσειν. (Vers.196.) Ὅρα δὲ καὶ τὸ, μηδ᾽ ἀντίος Ἱστασ᾽ ἐμοῖο. ἀκόλλουϑον μὲν γὰρ εἰπεῖν 
μηδ᾽ ἀντίον Ἱστασϑ᾽ ἐμοῖο. εἶπε δὲ ovy οὕτως διά τε ὀρϑότητα μέτρου καὶ διὰ τὸ καινότερον τῆς συν- 
τάξεως. τοιοῦτον δέ τι καὶ μετ᾽ ὀλίγα εὐθὺς εὑρεϑήσεται σχῆμα. (Vers. 202.) Ὅτι ὁ «Αἰνείας τὸ 
οἰχεῖον γένος ἐκτιϑέμενος xoi τὸ τοῦ ᾿Αχιλλέως, καὶ ἐμπλατυνόμενος ἀφελέστερον τοῖς οἰχείοις, εὐγενέ- 

στέρον ἐμφαίνει ἑαυτὸν, λαβὼν τὰς τοῦ ἐγκωμίου ἀρχὰς ἐκ τῶν ἤδη ῥηθέντων ὡς ὑπὸ διδασκάλου τοῦ 
Απόλλωνος, καὶ φησίν" ἴδμεν δ᾽ ἀλλήλων γενεὴν, ἴδμεν δὲ τοκῆας, πρόκλυτ᾽ ἀκούοντες ἔπεα ϑνητῶν 
ἀνϑρώπων, ἤγουν προηκουσμένας ἱστορίας" ὄψει δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ πω σὺ ἐμοὺς ἴδες, οὔτ᾽ ἂρ ἐγὼ σούς. καὶ 

οὕτω προοιμιασάμενος ἐπάγει" φασὶ σὲ μὲν Πηλῆος ἀμύμονος ἔχγονον εἶνα!, μητρὸς δ᾽ ἐκ Θέτιδος 

χκαλλιπλοχάμου ἁλοσύδνης. αὐτὰρ ἐγὼν υἱὸς μεγαλήτορος Ayyicoo εὔχομαι ἐχγεγάμεν, ἤγουν γενέ- 
σϑαι, μήτηρ δέ μοί ἐστ᾽ ᾿Δφροδίτη. Καὶ ὕρα ὅπως ὃ ποιητὴς κἀνταῦϑα παλιλλογεῖ ἐπὶ τῆς τῶν ἡρώων 
γενεαλογίας, καὶ ὅτι τὰ μὲν πρῶτα, ὡς ἐκ τοῦ σοφοῦ ᾿“πόλλωνος λεγόμενα, στρυφνότερον ἐγράφη καὶ 
γοργότερον καὶ ἐναγωνίως κατὰ σύγχρισιν, ἔτι δὲ καὶ σεμνότερον διὰ τὴν μνήμην τοῦ προγόνου Διὸς ἐν 

5o B^ χαὶ σέ φασιν ᾿Αφροδίτης ἐχγεγάμεν, κεῖνος δὲ χερείονος ἐκ ϑεοῦ ἐκστιν. 7) μὲν γὰρ Διός ἔστιν, ἡ δ 
ἐξ αλίοιο γέροντος. ταῦτα δὲ νῦν τὰ τοῦ Αἰνείου ὑπτίως ἔχουσι διὼ τὸ πλατὺ “αἱ ἀφηγηματικώτερον, 
καὶ οὐδὲ πάνυ σειινῶς διὰ τὸ σιγᾶσϑαν τὸν Δία. φησὶ γάρ" φασὶ σὲ μὲν τοιόνδε εἶναι, ἐγὼ δὲ τοιῶνδε 



PA 01Z41. Y. Ys.206 —214. 153 

γονέων εἰμὶ. ὡς ἀνωτέρω εἴρηται. Καὶ ὅρα τὴν πρὸ ὀλίγων ὑπολαληϑεῖσαν τοῦ σχήματος ἐξαλλαγὴν 

ἐν τῷ, φασὶ σὲ μὲν ἔχγονον εἰναι γονέων EC OPEN ἐγὼ δέ εἰμι τοιῶνδε. οὐ γὰρ εἰπεν ὡς φασὶ σὲ μὲν 

τοιόνδε, ἐμὲ δὲ τοιόνδε; ἵνα μὴ δόξῃ γελοῖος. ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ ᾿Αχιλλέως οἰχεῖον τὸ φασὶ σέ. οὐ γὰρ 

οἶδεν ἀκριβῶς τὰ ἐχείνου. ἑαυτὸν μέντοι εὖ οἰδὲν ὃ Αἰνείας" διὸ οὐδὲ λέγει, ὅτι ἐμὲ δέ φασι τοιόνδε 

εἶναι, ἀλλ ὅτι εἰμὶ ἐκ τοιῶνδε ; γονέων. χαίτοι ἄλλως οὐδὲ ἐχεῖνο γελοῖον ἣν ἤγουν τὸ εἰπεῖν ὅτι φασὶν 

ἐμὲ ἐκ τοιῶνδε γενέσϑαι. χαὶ 7άρ τις ἀλλαχοῦ λέγει παρὰ τῷ ποιητῇ, μήτηρ μὲν τέ μὲ φησὶ τοῦ &u- 

μεναι. πλὴν χάλλιον TO, ἐγὼ δέ εἶμεν τοῦ, ἐμὲ δέ φασιν εἰναι. χαὶ οὐδὲ ταὐτὸν τὸ φασὶν ἀόριστον 

χαὶ τὸ, “μήτηρ μέν με φησὶ τοῦδε τινὸς υἱόν ξδίναι. τοῦτο μὲν γὰρ ἀληϑοῦς μαρτυρίας ὡς exei δέδει- 
χται, τὸ δὲ φασιν ὕποπτον. ( Vers, 208.) ' Ὅρα δὲ ἐν τούτοις χαὶ συλλογισμὸν πιϑανὸν, ὁρμώμενον 

10 ἀπὸ τόπου TOU, ὕτι τὸ ἀπὸ τοῦ κρείττονος OV χρέϊττον ἐστίν. οὕτω γάρ πως καὶ ὃ Αἰνείας “ἑαυτὸν Go 
χρείττονα συνάγει τοῦ ᾿Αχιλλέως, ἐπεὶ xol ἡ μήτηρ αὐτοῦ χρείττων τῆς τοῦ ““΄χιλλέως. τοιοῦτον δέ τι 

ἐστὶ καὶ ἐν τῇ ἐφεξῆς ῥαψῳδίᾳ, ἔνϑα ὃ ̓ Αχιλλεὺς πρὸς τὸν ᾿Ἡστεροπαῖον τὸν υἱὸν ᾿4ξίου τοῦ ποταμοῦ 
φησί" κρείσσων μὲν Ζεὺς ποταμῶν, χρείσσων δὲ Διὸς γενεὴ ποταμοῖο, ἐγὼ δηλαδὴ σοῦ. Ὅρα δὲ χαὶ 

ἐνταῦϑα τὸ Πηλέος ἔχγονον ἤγουν υἱὸν διὰ τοῦ X , οὗ τὸ ῥῆμα ἐχγενέσϑαι, ὡς τὸ, TOU μ᾽ ἐχ φασὶ γενέ-: 

σϑαι, ᾧ σύστοιχον καὶ τὸ ἐχγεγάμεν. (Vers. 206.) Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι οὐ μία "τῶν Νηρηίδων1 904 
ἡ ̓ Δλοσύδνη παρὰ τῷ ποιητῇ, ἀλλὰ τῆς Θέτιδος ἐνταῦϑα ἐστὶν ἐπίϑετον. ἐν μέντοι Ὀδυσσείᾳ ἔοιχε 
Νηρηίδος ὄνομα εἶναι ἐν τῷ, φῶχαι νέποδες καλῆς ᾿Αλοσύδνης. εἰ μὴ ἄρα ϑαλάσσης εἴη ἐκεῖ ἐπί- 
ϑετον. Καλλίμαχος δὲ ἄλλως ὀνομάσαι De) ica οἷος ἐχεῖνος ὑδατοσύδνην λέγει us ἑταποιήσας τὴν &A0- 
σύδνην. UN els. 209. M 0n ἀπειλὴ πρὸς λάλον ἀντίμαχον τὸ, τῶν δὴ νῦν, ἤγουν τῶν ἡμετέρων γονέων, 

20 ἕτεροί γε, 0 ἐστιν οὗτοι ἢ ἐκεῖνοι, φίλον παῖδα χλαύσονται σήμερον" οὐ γὰρ quiu. ἐπέεσσί γε νηπυτίοι- 

σιν ὧδε διαχριϑέντε μάχης ἐξαπονέεσϑαι. Καὶ ὅρα ὡς ἐνταῦϑα ὃ Αἰνείας νηπύτιον παραλαλεῖ τὸν 

᾿“ἴχιλλέα διὰ τὸ ὡς ἐῤῥέϑη κατ᾽ αὐτοῦ πρωτολογεῖσαι. τίς δὲ ὃ νηπύτιος, εἴρηται. τρὶς δὲ ἡ λέξις αὕτη 
ἐν τούτοις χεῖται. (ετβ. 212.) Ὅτι εὐγενείας δηλωτικὸν τὸ, εἰ δ᾽ ἐθέλεις καὶ "ταῦτα δαήμεναι, 10 

. ὄφρ᾽ εὖ εἰδῆς ἡμετέρην γενεὴν, πολλοὶ δέ μιν ἄνδρες ἴσασιν. ἔστι δὲ καὶ ἐνταῦϑα ἢ περιττὸς ὁ δὲ σύν- 
δεσμος ἐν τῷ, πολλοὶ δέ μιν, 1) ἀντὶ τοῦ δὴ εἴληπται. (εῖ8. 213.) Καὶ ὅρα ὡς τὴν περὶ ἱστοριῶν 

1970xai τῶν τοιούτων εἴδησιν ἀνδράσι μάλιστα ἀνατίϑησιν. εἰ μὴ τι ἄρα τῷ τῶν ἀνδρῶν ὀνόματι xci 
γυναῖκες δηλοῦνται, ὃ msQ ἀλλαχοῦ σαφέστερον φράζων ἔφη χορυνήτην τινὰ καλεῖσϑαι παρά τε ἀν- 
δρῶν καὶ γυναικῶν. τὸ δὲ ἴσασιν ἀσφαλέστερόν ἐστι τοῦ φασίν. ( Vers. 214. ) Ὅτι γενεαλογίαν 
ὃ ποιητὴς τῶν Τρωικῶν ἐκτιϑέμεγνος βασιλέων κδιὰ μέσου τοῦ Αἰνείου ὑπὸ ἀχροατῇ τῷ ille φησί" 20 

30 Δάρδανον αὖ πρῶτον τέχετο Ζεὺς, χτίσε δὲ Δαρδανίην, ἐπεὶ οὔπω Ἴλιος ἱρὴ ἐν πεδίῳ πεπόλιστο πόλις 

μερόπων ἀνϑρώπων, ἀλλ &OU ὑπωρείας ῴχουν τῆς προδεδηλωμένης πολυπιδάχκου Ἴδης, διὰ τὰς νομὰς 
δηλαδὴ xat τὰς ἐκεῖ συλλειβομένας ὑγρότητας. 4άρδανος αὖ τέκεϑ᾽ υἱὸν ᾿Εριχϑόνιον θασιλῆα, περὶ 
οὗ κατωτέρω δἰρήσεται. 7ρῶα δ᾽ ᾿Εριχϑόνιος τέχετο Τρώεσσιν MT Τρωὸς δ᾽ αὖ τρεῖς παῖδες ἀμύ- 

μονες ἐξεγένοντο, IAog τ᾽ ᾿Ασσάρακχός rs καὶ ἀντίϑεος Γανυμήδης, "0g δὴ κάλλιστος γένετο ϑνητῶν 3o 

ἀνϑρώπων, τὸν καὶ ἀνηρείνψαντο ϑεοὶ, Zi οἰνοχοεύειν χάλλεος οὕνεχα, οἷο, ἤγουν ἰδίου, ἵν᾿ ἀϑανά- 
τοισι μετείη. ^ làog δ᾽ αὖ τέκεϑ᾽ υἱὸν ἀμύμονα “Ἱαοβιέδοντα. “Ταομέδων δ᾽ ἄρα Τιϑωνὸν τέκετο Πρία- 
μόν τε Πάμπον τε Κλ υτίον τε, ᾿᾿Ικετάονά τε ὄζον "ἤρηος, τοὺς ἐν τῇ γ C ῥαψῳδίᾳ δημογέ ἔροντας. ^4oc«- 

θαχοῤ δὲ Κάπυν. ὁ δ᾽ ἄρ ̓ Μγχίσην τέχε παῖδα, αὐτὰρ ἔμ᾽ "yytong. Πρίαμος δ᾽ ἔτεχ᾽ "Exropa δῖον. ὡς 

εἰναι πέμπτον τὸν Αἰνείαν ἀπὸ τοῦ Τρωὸς, καϑὰ καὶ τὸν “ἔχτορα. Καὶ σημείωσαι ὡς ἐνταῦϑα ἐκπλεό- áo 

4áO vage τοῖς ῥήμασι τοῦ τεκεῖν διὰ τὸ τῆς λέξεως χαίριον, δὶς μὲν εἰπὼν TNT τὸ τέχε, πεντάκις 

δὲ παϑητικῶς τὸ τέχετο, ἅπαξ δὲ περιφράσας αὐτὰ ἐν τῷ, Τρωὸς δὲ παῖδες ἐξεγένοντο, ὅ ἐστι, Τρὼς 
δὲ τέχεν ἢ τέχετο παῖδας, διῇ δὲ λαβὼν ἀπὸ κοινοῦ ταῦτα, καὶ ὕπως καὶ τὰ νῦν γενεαλογικχαῖς ἷστο- 

19800Íc«c χατεπύχνωσεν, ὡς xal κατωτέρω δηλωθήσεται, καὶ Ort ἐνταῦϑια σαγῶς ὃ ποιητὴς ἐδήλωσε δια- 

φορὰν τῶν πολλαχοῦ λεγομένων Τρώων καὶ “αρδάνων, ὡς ΤΠαρδάνων μὲν ὄντων κυρίως τῶν ἀρχῆϑεν 

ἐν τῇ ὑψηλοτέκρᾳ Διρδονίῳ περί nov τὰς ὑπωρείας τῆς "Jong, Τρώων δὲ, ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν, ᾿Ιλιἕων, 5 

τῶν ἐν τῇ πεδινῇ Ιλίῳ. Περὶ δὲ Δαρδάνου φασὶν οἱ παλαιοὶ ὕτι ἐν τῷ χαταχλυσμῷ τῷ κατὰ τὸν 4ευ- 
CoxMENT. IN Πρ. Tow. IV. Ü 

o 



154 PAVOlIZ4IA Y. Vs.214 — 250. 

καλίωνα ἐκ τῆς Σαμοϑρῴάκης ἀσκὸν ? σχεδίαν μετὰ δερμάτων σχευάσας, καϑὰ καὶ τῷ «“Ἰυκόφρονι 
δοχεῖ, xai ὑποδὺς καὶ τοῖς ὕδασιν ἑαυτὸν ἐπιδοὺς προσοχείλας τε τῇ Τροίᾳ μετὰ τὸ ἀναξηρανϑῆναι 
τὸ ὕδωρ τὴν Δαρδανίαν ἔκτισεν ὑψηλοτέραν κειμένην τῆς ὕστερον ᾿Ιλίου φόβῳ τῆς ἐξ ὑετῶν κατακλύ- 

60 σεως, ἧς αὐτὸς ἐπειράϑη. Καὶ σημείωλσαι ὅτι, εἰ καὶ ἐν πεδίῳ πεπόλιστο ἡ ἤϊλιος, οὐδὲν κωλύει καὶ 
οὕτως ἀνεμόεσσαν αὐτὴν λέγειν, ἤγουν ὑψηλὴν, ὡς ἀπὸ μέρους τῆς ὑψηλῆς Δαρδανίας, ἢ καὶ wg int 
γεωλόφου τινὸς ἱδρυμένην, ὡς δηλοῖ καὶ ὁ προῤῥηθεὶς ἐρινεὸς, τόπος ὧν πετρώδης ἔξω τῶν τειχῶν τῆς 

1205" 7ροίας. πολλαχοῦ δὲ δηλώσεων γενομένων περὶ ἐρινεοῦ, ῥητέον καὶ ἐνταῦϑα ὅτι xarà τὸ ἄῤῥεν, ὥς 
φησιν ᾿Αϑήναιος, λέγεται ἐρινὸς ἡ ἀγρία συκῆ, ἐξ οὗ πλεονασμῷ τοῦ $ παρ᾽ Ὁμήρῳ ἐρινεός" xc ὅτι 

ἐκεῖϑεν χαὶ ῥῆμα ἐρινάζειν παρὰ Σοφοκλεῖ. ἔνϑα τὸν χαρπὸν τῷ τοῦ δένδρου ἐχάλεσεν ὀνόματι; 
εἰπών" πέπων ἐρινὸς ἀχρεῖος ὧν εἰς βρῶσιν ἄλλους ἐξερινάζεις λόγῳ. παροιμιαχὸν δὲ αὐτὸ τὸ νοήμα, 

ὅμοιον τῷ, ἀπαίδευτος ὧν πῶς ἂν ἑτέρους παιδεύσειας ; καὶ ὅτι ἱστορεῖται οὐ μόνον δίφορος ἐριγεὸς, 

ἀλλά mov καὶ τρίφορος. ὡς ἐν Κέῳ, καὶ ὅτι καὶ λευκερινεὸς εἶδος ἐστὶ συκῆς, ἥτις λευκά, φησιν, ἴσως 

φέρει σῦκα. (Vers. 217.) Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι αἱ ὑπώρειαι διαφέρουσι τοῦ πεδίου. οὔπω γὰρ πάντῃ 
πεδιὰς ἡ ὑπώρεια, ἀλλὰ ταπεινοτέρα μὲν κορυφῆς, μέτεωροτέρα δὲ πεδιάδος. (Vers. 216.) Τὸ δὲ, 
πεπόλιστο πόλις, ἐτυμολογικός ἐστι τρόπος, ὡς τῆς πόλεως ἐκ τοῦ πολίζω λεγομένης. τὸ μέντοι πολίζω 
παράγωγόν ἐστι τοῦ πολῶ ἤτοι περιστρέφρω, ὡς νεμεσῶ νεμεσίζω καὶ ὅσα τοιαῦτα. (Vers, 218.) Τὸ 
δὲ ᾿Εριχϑόνιον βασιλῆα κατωτέρω σαφέστερον φράζων ἐπὶ τοῦ Τρωὸς φησί" Τρώεσσιν ἄνακτα. οὐκοῦν 

10 ὁμοίως τῷ Tow "καὶ 0 ̓ Εριχϑόνιος "l'opwv νοηϑήσεται βασιλεύς. (Vers. 219.) 'H δὲ τοῦ Τανυμή- 

δους ἁρπαγὴ ἄωρον αἰνίττεται τοῦ παιδὸς ϑάνατον, ὁποῖα πολλὰ οἱ μῦϑοι πλάττουσι. τινὲς δέ φασιν 
ἀπὸ τοῦ Ταντάλου αὐτὸν ἁρπαγῆναι καὶ ἐν χυνηγεσίῳ πεσεῖν, καὶ ταφῆναι ἐν τῷ Μυσίῳ Ὀλύμπῳ. οἱ 
δὲ ἱστοροῦσιν ὑπὸ τοῦ Μίνωος ἁρπαγῆναι, καὶ τὸν τῆς ἁρπαγῆς τύπον Aonaynv χληϑῆναι. φασὶ δὲ 
καὶ ὅτι βιαζόμενος κατεχρήμνισεν ἑαυτὸν, τῷ δὲ πατρὶ ἐπέμφϑη πλάσμα, ὅτι ϑύελλα καὶ νέφος ὑφήρ- 
πασεν αὐτὸν οἰνοχόον τῷ Διί, ὅτι δὲ καὶ ἄνδρες ὠνοχόουν, δηλοῦσι καὶ οἱ τῶν μνηστήρων χοῦροι. 
ἄλλως δὲ ἀκριβέστερον φάναι, qQvoyoovv παρὰ τοῖς παλαιοῖς εὐγενέστατοι παῖδες, ὡς ὃ τοῦ Μενελάου 
υἱός. παρὰ 'Ρωμαίοις δέ, φασι, τοιοῦτοι παῖδες τὴν λειτουργίαν ταύτην ἐξετέλουν ἐν ταῖς δημοτελέσν 
ϑυσίαις. οὐχοῦν xci ὃ μῦϑος οὕτω τὰ χατὰ τὸν | ανυμήδην ποιεῖ du κιρνῶντα. Σαπφὼ δὲ ἡ καλὴ τὸν 
Eouijv οἰνοχοεῖν φησὶ ϑεοῖς, ἐμφαίνουσα τῷ μύϑῳ ἐλλόγως χρῆναι προβαίνειν τὰ συμπόσια, καὶ μὴν 
καὶ κατὰ δίχην, ἣν ἡ Ὁμηρικὴ Θέμις ἐμφαίνει συμπαροῦσά πω τοῖς οὐρανίωσι δαιταλεῦσιν. ἡ δ᾽ αὐτὴ 
Σαπφὼ xoi τὸν “Ἰάριχον, ἀδελφὸν αὐτῆς, ἐπαινεῖ ὡς οἰνοχοοῦντα ἐν τῷ πρυτανείῳ τῆς Μιτυλήνης. 

20 xai ὐριπίδης δὲ, "ὃν χκατάχρυσον ὃ Δίφιλος εἶπε, λέγεται οἰνοχοεῖν ᾿4ϑήνῃσι τοῖς καλουμένοις ὀρχη- 
σταῖς. μυϑεύεται δὲ οἰνοχόος ϑεοῖς καὶ “Ηβη. τοῦτο δὲ ἴσως, διὰ τὸ ἡβητήρια καλεῖσϑαι τὰ συμπό- 
σια, &i χαί ποτε ἄσεμνον συναγωγὴν ἡ τοιαύτη λέξις δηλοῖ. ὅτι δὲ παρὰ Ἐφεσίοις οἱ ἐν τῇ τοῦ Πᾶοσει- 
δῶνος ἑορτῇ οἰνοχοοῦντες ἠίϑεοι ταῦροι ἐχαλοῦντο, ἐν τοῖς τοῦ ᾿4ϑηναίου xoi αὐτὸ κεῖται. καὶ οὕτω 

μὲν Ὅμηρος τὸν  ανυμήδην περιελάλησεν, οὗ ἡ γραφὴ ἀναλόγως δι᾽ ἑνὸς v. ὡς ἐκ τοῦ γάνος, ἐξ οὐ τὸ 
γανύειν καὶ τὸ γανύσκεσθϑαι, ἵνα ἢ Γανυμήδης ὁ ἡδὺς βουλεύεσϑαι. Τὸν Τιϑωνὸν δὲ καλὸν καὶ αὐτὸν 
ἱστορούμενον ἀπεριλάλητον ἀφῆκεν οἷα μνησϑεὶς αὐτοῦ ἑτέρωϑε ὡς ἡρπαγμένου ὑπὸ τῆς Hove. ὅτι δὲ 
οὐ μόνον ἀνδρία καὶ λοιπαὶ ἀρεταὶ ἄνδρας τε xal γυναῖκας ἀπηϑανάτισαν, ἀλλὰ καὶ διὰ κάλλος πολ- 
λοὶ περιάδονται, οὐδεὶς ἀγνοεῖ. 0 δὴ κάλλος ὁμώνυμον εἶναι δηλοῖ xai ὁ γράψας, ὅτι τὸ κάλλος 
xci ἐπὶ ἀλεχτρυόνος λέγεται, ἐν τῷ, τέτραξ ὁ μείζων μέγεϑός ἐστιν ὑπὲρ ἀλεχτρυόνα τὸν μέγιστον, 
ἔχων ἑκατέρωϑεν τῶν ὥτων χρεμάμενα, ὡς καὶ οἱ ἀλεκτρυόνες τὰ κάλλεα.  ( Vers, 214.) Ὡς δὲ καὶ 

TO, Δάρδανον τέκετο Ζεὺς, Δάρδανος δὲ Εριχϑόνιον, Τρῶα δ᾽ ᾿Εριχϑόνιος καὶ οἱ ἑξῆς τοὺς ἑξῆς, 
20 ἑποιχοδομησίς ἐστιν ἤγουν σχῆμα κλιμαχωτὸν, οἴδασιν οἱ περὶ λόγους. (Vers. 257.)' Ex δὲ τοῦ, 

οζον "Aonogc, 

( Vers. 
2 

αυ 

λαβόντες οἱ usU* Ὅμηρος ϑάλος εὐγενείας φασὶ καὶ σοφίας ἀκρέμονα καὶ τοιαῦτά m^ 
: 240.) Ἰστέον δὲ xai ὅτι γενεαλογήσας ὃ «Αἰνείας, ὡς ἤϑελεν, ἐπάγει Locanda 

TENEO ταυτῆς TOL γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι, ὃ δὴ καὶ πρὸ τούεων ἕτερος TjQug ἔφη. καὶ 

ἐστι κανταῦϑα αἷμα ἡ προῤῥηθεῖσα γενέϑλη. ὡς δὲ καὶ ἀντὶ σπέρματος αὐτὸ κεῖται, προδεδήλωται. 
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(Vers. 219.) Ἰστέον δὲ καὶ ὅτι τὸν εἰρημένον ᾿Εριχϑόνιον ἐπαινῶν ὡς ὄλβιον ὁ ὋὉμηριχὸς Αἰνείας 
φησίν" ὃς δὴ ἀφνειότατος γένετο ϑνητῶν ἀνϑρώπων. καὶ δεῖγμα τίϑησι τούτου οὐ χρυσὸν οὐδὲ ὅσα 
σύστοιχα τούτῳ, ἀλλὰ τὸν ἐν τοῖς ζῴοις περιουσιασμόν. φησὶ y«o* τοῦ τρισχίλιαι ἵπποι ἕλος καταβου- 
κολέοντο, ἤγουν κατὰ τὸ ἕλος ἐβουκολοῦντο, ϑήλειαι, πώλοισιν ἀγαλλόμεναι ἀταλῇσι᾽ τάων, ἤγουν 
ὧν, καὶ Βορέης ἠράσσατο βοσκομενάων. ἵππῳ δ᾽ εἰσάμενος, ἤγουν ὁμοιωϑεὶς, παρελέξατο χυανο- 
χαίτῃ" αἱ δ᾽ ὑποκυσάμεναι, ἤγουν ἐγκυμονήσασαι, ἔτεκον δυοκαίδεκα πώλους. αἱ δ᾽ Ore μὲν σκιρτῷεν 
ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν, ἄκρον ἐπ᾿ ἀνϑερίχων καρπὸν ϑέον, οὐδὲ κοτέκλων, ἀλλ᾽ ὅτε δὴ σκιρτῷεν ἐπ᾽ 
εὐρέα νῶτα ϑαλάσσης, ἄκρον ἐπὶ ῥηγμῖνος ἁλὸς πολιοῖο ϑέεσχον. ᾿Ιστέον δὲ ὅτε τὸ σχῆμα τοῦτο τοῦ 

1281λόχγου ἀπαραμύϑητός ἐστιν ὑπερβολὴ, ἀδύνατον γὰρ τοιούτους ἵππους γενέσϑαι. ἔχει δέ πως τὸ io 
10 ἀσφαλὲς 0 λόγος ἐκ τοῦ ϑείας λέγεσϑαι αὐτὰς ὡς ἀπογόνους Βοῤῥέου, 0 πέρ φασιν αἰνίττεσϑαί τι 

φυσικόν. ἵππος γὰρ ἐξανεμουμένη ἐν τῷ συνδυάζεσϑαι, καὶ μάλιστα πρὸς βοῤῥᾶν, τίκτει καλὰ, ὡς 
καὶ ἀλλαχοῦ εἴρηται. τοῦτο δὲ καὶ ἀνϑιρώπους ποιεῖν ἠκούσαμεν περιεργώτερον, μάλιστα δὲ ἀλογώτε- 
ρον, xai τοιούτοις ἑαυτοὺς εἰς τὸ πᾶν ἐπιτρέποντας ἔργοις ἀνεμωλίοις ὡς εἰπεῖν. καὶ τοῦτο μὲν τοιοῦ- 
τον. ὃ δὲ τῶν ἵππων μῦϑος τὸ ἀληϑὲς ἐξαλλάσσων σωματοποιεῖ τὸν Βοῤῥᾶν καὶ παρευνάζει τοῖς ἵπποις. 
( Vers. 218.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἕτερος οὗτος ᾿Π᾿ριχϑόνιος παρὰ τὸν τοῦ μύϑου τὸν ix τοῦ ᾿ Ερίου καὶ τῆς 
XÓOovóg* καὶ ὅτε ἐκ τῶν ϑηλειῶν τούτων ἵππων. ὡς ἐκ μέρους, πάντα τὰ τετράποδα ἐδήλωσε τὰ ὑπὸ 

τὸν ᾿Εριχϑόνιον. εἰ γὰρ τὸ δυσπόριστον οὕτω πολὺ τῷ βριχϑονίῳ, πολλῷ πλέον τὰ εὐπόριστα. 
(Vers. 220.) "EXog δὲ 0 ὑγρὸς καὶ δασὺς τύπος, ὅποῖον καὶ τὸ περὶ τὴν Πελοπόννησον “Ελος, ἐξ 

οὗ οἱ Εἵλωτες, οὖς οἱ “αάκωνες ἐδουλώσαντο. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ἥδονται τοῖς ὕδασιν αἱ ἵπποι καὶ μά- 

20 λιστα τοῖς ἐν τοῖς ἕλεσι" φιλόλουτρον γὰρ τὸ ζῷον, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις εἴρηται, καὶ χαῖρον ἕλεσι καὶ τοῖς 
ϑολεροῖς τῶν ὑδάτων. Ὅρα δὲ καὶ 0 περ ὃ ποιητὴς τῇ λέξει τοῦ βουκολεῖν ἐπὶ "ἵππων παρεχρήσατο ἐν 5o 
τῷ, τρισχίλιαι ἵπποι ἐβουχολοῦντο, ὡς καὶ τῇ τοῦ οἰνοχοεῖν ἐπὶ τοῦ νέκταρος ἐν τῷ; νέκταρ ἐῳνοχόει. 

οὗ πρὸς μίμησιν ἔγραψέ τις καὶ v0, οἶνος ὠνοχοεῖτο. φησὶ δὲ χαὶ Εὐριπίδης, Πολύβου δένιν λαβόντες 
ἱπποβουκόλοι. εἴποι δὲ &v τις, ὡς καὶ προεγράφη, κατὰ σχῆμα συντομίας τὸν ποιητὴν οὕτως εἰπεῖν, 
ὡς ἂν ὁ ἀκροατὴς τοῖς ἵπποις καὶ βόας συνυπαχούσῃ καὶ ἄλλα ζῷα. τοιούτου τόπου καὶ τὸ πίνειν ἐξ 
ἀργυρίδων χρυσῶν παρὰ vato, ὥς φησιν ᾿Ιϑήναιος. οὐ γὰρ ἔστι κυριολεχτεῖσϑαι τὸ χρύσεον ἐπὶ 

ἀργυρίδων, εἰ μὴ ἄρα, χαϑότι ἀργύριον καὶ ὃ χρυσὸς λέγεται διὰ τιμιότητα παλαιοτέρας εὑρέσεως. 
ὅμοιον δὲ καὶ τὸ, ὠῶν ἐκατόμβη, παιχϑὲν παρά τινι παλαιῷ. τί γὰρ κοινὸν ὠοῖς καὶ τῇ ἐκ βοῶν πα- 
ρωνύμῳ ἑχατόμβῃ; τοιοῦτον καὶ Σοφοχλέους τὸ, ἵπποισιν ἢ κύμβαισι ναυστολεῖς χϑόνα, τουτέστιν 

30 ἱππότης ἥκεις, ἢ διὰ πλοίου. χκἀνταῦϑα γὰρ τὸ ναυστολεῖν ἵπποις uiv, οὐ χύμβαις δὲ ᾧκείωται" 
χύμβη γὰρ πλοίου εἶδος, ἡ ὁμώνυμον ποτήριον xvuge, καὶ κυμβίον δὲν γένος τι ποτηρίων βαϑέων 
ὀρϑῶν πυϑμένα μὴ ἐχόντων μηδ᾽ ὦτα. (Vers. 221.) Τὸ δὲ πώλοισι ϑηλυκῶς προῆχται κατὰ "Ιωνας. 
Τὸ δὲ ἀγάλλεσϑαι φαίνεται χατὰ χυριολεξίαν ἐνταῦϑα λέγεσϑαι, ὡς τῶν μητέρων πρὸς *aynv ἢ ἄγαν 60 
ἁλλομένων ἐπὶ ταῖς πώλοις. δύναται δὲ καὶ ἐκ τῶν λογικῶν τοῦτο εἰς ἵππους μετενηνέχϑαι, καϑὰ καὶ 
τὸ παρελέξατο. ᾿Αἀταλὰς δὲ λέγει τὰς πώλους, ὡς τῶν ἤδη τελείων ἵππων ταλάνων ὄντων διὰ τὸ 
ἀχϑοφορεῖν, ἐξ οὗ καὶ οἱ ἡμίονοι ταλαεργοὶ λέγονται. ( Vers. 222.) Ὅρα δὲ καὶ τὸ ἠράσατο, οὗ τὸ 
πρῶτον πρόσωπον ἐν τῷ, οὐδ᾽ ὁπότ᾽ ἠρασάμην. ᾿Εκ δὲ τοῦ βόσκειν ὥς περ ὄρνεον ἡ βοσκὰς, οὕτω καὶ 
προβοσκχὶς ἐλεφάντων ἡ καὶ προνομαῖα, κυριολεχτουμένη καὶ ἐπὶ μυιῶν καὶ τευϑέδων, ὡς λέγει 
᾿ϑήναιος. (Vers. 225.) Τὸ δὲ, ini ζείδωρον ἄρουραν, ὡς καὶ τὸ ἄκρον ἐπὶ χαρπὸν, καὶ ἐπὶ νῶτα ) 

40 ϑα"λάσσης, καὶ ἄκρον ἐπὶ onyuivog πρόϑεσιν ἔχει ἀντὶ προϑέσεως. εἴληπται yag ἀντὶ τοῦ κατὰ ἄρου-1 200 

ραν xal xara νῶτα ϑαλάσσης xci κατὰ ἄκρον. οὕτω γὰρ εὐοδοῦται ὀρϑῶς ἡ σύνταξις. ( Vers. 327.) 

Τὸ δὲ azigr&v ἐοικὸς μὲν πρὸς τὸ σχαίρειν, καίριον δὲ ὃν εἰς ἀλλομένους ἵππους. δὶς ἔφη, ἐπιμείνας 

ὡς ἐχρῆν. ἔστι δὲ σχιρτῶν οὐ τὸ ἁπλῶς ϑέειν, ἀλλὰ τὸ ἀνέτως καὶ δίχα ἐπιταγῆς καὶ πηδητικῶς καὶ 

οἷον ὀρχηστιχῶς χατὰ τοὺς καλπάζοντας. ( Vers. 225.) Ζείδωρος δὲ 1j ἡ βιόδωρος ὡς δωρουμέν:)) ro 

ζῆν τροπῇ Βοιωτιχῇ τοῦ, αὶ εἰς τὴν εἴ OiqÜoyyov, ἢ ἡ τῶν σπορίμων δότειρα ὡς ἐκ μέρους τῶν χοιγνῶς 

λεγομένων ζειῶν. “Πρόδοτος ὃὲ πυυ εἰς ταὐτὸν (noir ἄγεσίλαι τὰς ζειὰς ταῖς ὀλύραις. τίνες δὲ αἱ 
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ὀλύραι, προείρηται. ( Vers. 227.) ᾿ἀνϑέρικος δὲ ὁ τῆς ἀσφοδέλου καρπὸς ἢ xavAog. n δὲ χρῆσις χαὶ 

παρὰ Θεοχρίτῳ. οἱ δὲ ἀνϑερίκους ἐπὶ τοῦ σίτου φασὶν, ἀχολουϑοῦντες “Ησιόδῳ, εἰπόντι περὶ dgi- 

χλου τοῦ zai ἐν Βοιωτίᾳ ῥηθέντος. ὅτι ἐπὶ nvgenivovg ἀϑέρας ἐχεῖνος ἔϑεε. xci γίνεσϑαί qaot καὶ τὸ 

ἀνϑέρικος ἐχ τοῦ ἀϑὴρ ἀϑέρος πλεονασμῷ τοῦν. χαὶ ἀρέσκονται μάλιστα εἰς τοῦτο, λέγοντες καὶ ὅτι 

10 ἢ ξείδωρος ἄρουρα ovx ἃ ̓ σφοδέλους φέρει, ἀλλὰ πυρῶν ἀνϑέρικας. ὅτι δὲ ἀϑὴρ καὶ ἐπιδορατὶς λέγε- 

ται ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἀσταχύων, δηλοῦσιν οἱ παλαιοὶ, οἱ παραδιδόασι χαὶ ὅτι ἀνϑερίχων εὐθεῖα 

ὁ ἀνϑέρικος, φέροντες χρῆσιν τὸ, “ίβυες oi γομάδες οἰκίας ἔχουσιν ἐξ ἀνϑερίχου πεποιημένας μικρᾶς 

Ücov σχιᾶς ἕνεκεν, ἃς καὶ περιφέρονται ὅποι ἂν φέρωνται. εἶεν δ᾽ ἂν οἱ τοιοῦτοι σκιαπόδων τλημονέ- 
στεροι. ἐχείνοις γὰρ αὐτοφυὴς ἡ σκιὰ ἐκ τῆς τῶν ποδῶν ἄγαν πλατύτητος, ὡς ai ἱστορίαι περιηγοῦν- 

ται, εἰ μὴ ἔρα αἱ τῶν νομάδων σκιᾶς χάριν éx τοῦ ἀνϑερίκου σκηναὶ τοῦ βάρους τῶν παρὰ τοῖς σκιά- 10 
ποσι ποδῶν ἐλαφρότεραί εἰσι. ( Vers. 228.) 'Ῥηγμῖνα δὲ καὶ νῦν 0 ποιητὴς λέγει τὴν τῆς ϑαλάσσης 
ἐπιφάνειαν, ἣν ἀνωτέρω ἔφη εὐρέα νῶτα ϑαλάσσης. οὕτω καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ λέγει κώπαις τύπτεσϑαν 
ἁλὸς ῥηγμῖνα βαϑεῖαν. (Vers. 220.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι, εἰ xoi οὕτω πλουτεῖ ζώοις ὁ ῥηθεὶς Ὁμηρικὸς 
ἥρως, ἀλλ ὃ παρ᾽ “Ἡροδότῳ Βαβυλώνιος Τριτανταίχμης ἄλλως τε παμπλούσιος ἢν, ὃς ἑκάστης φησὶ 
ἡμέρας ἀρτάβην ἀργυρίου προσωδίαξεν; ἤγουν ὑπὲρ τρεῖς μεδίμνους ᾿ἀττικοὺς, χαὶ ζῴοις ἄγαν ἐνευ- 

ϑηνεῖτο. ἵπποι γὰρ αὐτῷ ἧσαν δίχα, φησὶ, τῶν δὲλευσεῶνς ὀχταχόσιοι uiv χήλωνες, αἱ δὲ ἀναβαι- 

20 γόμεναι ἑξακισγνίλιαι xot μύριαι" ἀναβαίνοντος ἑξκάστου ἄρσενος εἴχοσιν Ἱππὸυς. (Vers. 241.) Ὅτι 
γνωμιχὸν τὸ, ϑεὸς ἀρετὴν ἄνδρεσσιν ὀφέλλει τε μινύϑει re ὅπως xsv ἐθέλησιν. ὃ γὰρ, ἤτοι οὗτος, 
κάρτιστος ἁπάντων. φησὶ δὲ τοῦτο “4ἰνείας ὡς ὀνειδισϑεὶς μὲν. ὑπὸ ᾿Αχιλλέως εἰς τὴν ποτὲ φυγὴν, ot0- 
μενος δὲ, ὡς εἰ xoi πρῴην μινύϑων ἣν αὐτῷ τὴν ἀρετὴν ὃ Ζεὺς, ἀλλὰ νῦν ἴσως ὀφέλλοι ἄν. διὸ 20 
δηλαδὴ καὶ ϑαῤῥεῖ, τὴν ἀγαϑὴν ἐλπίδα προβεβλημένος. ἀρετὴν δὲ λέγει ἢ τὴν ἀνδρίαν 1) τὴν ἀρχικὴν1282 
ἐξουσίαν, εἰς & ὠνειδίσϑη παρὰ τοῦ AiALéog ὡς μήτε ἀνδρεῖος ὧν μήτε τῆς ἐλπισμένης βασιλείας τῶν 

Τρώων τευξόμενος. εἶτα (Vers. 243.) παιδεύων μὴ δεῖν λοιδορεῖν, ἵνα μὴ xci ἀνθυβρίζοιτό τις, 
φησίν" ἀλλ ἄγε, μηκέτι ταῦτα λεγώμεϑα νηπύτιοι ὡς, ἑσταότες ἐν μέσῃ ὑσμίνῃ δηιοτῆτος. ἔστι γὰρ 

ἀμφοτέροισιν ὀνείδεα μυϑήσασϑαι πολλὰ μάλα, οὐδ᾽ ἂν νῆυς ἑκατόξυγος ἄχϑος c ἄροιτο , ἐὰν γραφεῖεν 

δηλαδὴ xci βιβλίοις ἐντεϑεῖεν. ᾿ Εκατόζυγοι δὲ νῆες αἱ πολύχωποι, ἃς μακρὰς οἱ ῥήτορες ἐκάλουν 

ὕστερον. εἶτα ( Vers. 247.) γνωματεΐει ὃ Αἰνείας καὶ ὅτι στρεπτὴ δὲ γλῶσσ᾽ ἐστὶ βροτῶν, πολέες δ᾽ ἔνι 
μῦϑοι παντοῖοι, ἐπέων δὲ πολὺς νομὸς ἔνϑϑα καὶ ὌΡΕΙ κα, ἤγουν πολύς ἐστιν ἐπὶ ἐπαίνῳ καὶ ψόγῳ, ἢ ἐπ᾽ 

30 ἀμφοῖν τοῖν μεροῖν τῇ γλώσσῃ πληϑυσμὸς καὶ ἐπινέμησις ἑκάτερα. τοῦτο δὴ τὸ ὕστερον ξηνώκχγειον 

εἴτε πυῤῥώνειον καὶ ἁπλῶς διαλεχτικὸν καὶ οὕτω δίγλωττον xai πολ Ὁ διὸ x«i (Vers. 249.) 3o 

ἐπάγει" ὑποῖον κ᾽ εἴπῃσϑα ἔπος. τοῖον χ᾽ ἐπακούσαις, ὡς οἷον χατά τινα τροπὴν ἠχοῦς, ὡς δηλοῖ 
χαὶ ὃ “συγγράψας τὸ ἐπ᾿ αὐτῇ ὁμηρόχεντρον. τοῦτο δὲ μάλιστα ἐ ἐπὶ τῶν φιλονείχων ἀληϑεύει. ἄλλως 

γὰρ οὐχ ἀεὶ ἐπακούει τις οἷον ἂν εἴπῃ ἔπος, ἀλλὰ ποτε καὶ éregoioy , oiov εὐλογῶν τὸν καχολογοῦντοω 

ἢ καὶ ἀνάπαλιν λαλῶν. δῆλον δ᾽ ἐνταῦϑα xoi ὅτι ὃ ἐπακούσας, & πὲρ εἴπῃ τοῖον ἔπος , οἷον ἐπήκου- 

06V , ἀναχάμκπτει τὰ τῆς λάλου ἔριδος, χαὶ γίνεται τὸ καχὸν δυσχατάπαυστον, οἷα τοῦ προειπόντος 

γινομένου ἀχροατοῦ ἀεὶ xci τοῦ ἀκροασαμένου αὖϑις φιλοτιμουμένου ἀντιλαλεῖν. Σημείωσαι: δὲ καὶ 

ὅτι ϑαμὰ τρωπῶν Ὅμηρος καὶ πολυηχέα φωνὴν χέων τετράκις ἐνταῦϑα τὸ αὐτὸ ἔτρεψε νόημα ἐχ τοῦ, 
στρεπτὴ δὲ γλῶσσά ἐστιν, ἕως τοῦ, τοῖον χ᾽ ἐπαχούσαις. (Vers. 241.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ, ἀρετὴν 
ἄνδρεσσιν ὀφέλλει τε μινύίϑει τε, παρέοιχε τῷ. ῥεῖα δ᾽ ἀρίζηλον μινύϑει xci ἄδηλον ἀέξει, 0 ταὐτέν 
ἐστι τῷ ὀφέλλει. ( Vers. 243. ) Τὸ δὲ λεγώμεϑα φανερῶς δηλοῖ τὸ διαλεγώμεϑα, λαλῶμεν, εἰ xai áo 
ἡ πολλὴ τῶν παλαιῶν παρατήρησις βούλεται μὴ εὑρίσχεσθϑαι τὴν λέξιν ταύτην παρὰ τῷ ποιητῇ ἐπὶ 

ἀρ τοιούτου σημαινομένου, zaÜc καὶ προδὲῦ δήλωται. Τὸ δὲ, νηπύτιοι we, ϑεωρία ἐστὶν Ὁμηρικὴ καὶ 
γῦν, ὡς καὶ πρὸ ὀλίγων, τοῦ δόξαι ἂν τισι μὴ καλῶς ἐνταῦϑα πλάσασϑαι αὐτὸν τοιαῦτα λαλοῖ»εας 

τὸν ᾿Αχιλλέα καὶ τὸν Αἰνείαν ἐν καιρῷ τοιούτων ἀγώνων. ( Vers. 244.) Ὅρα δὲ xai ὅπ: τὴν ὑσμίνην 
ἐνταῦϑα ἐπίϑετον ἔλαβε τῆς DADEEOT ὡς καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ ἡ 5 φύλοπις molut χεῖται ἐπίϑετον, καὶ 

ὅτι ὀνείδεα φανερῶς τὰς ὕβρεις φησὶ; κατωτέρω δὲ ἕριδας καὶ γείκεα τὰς αὐτὰς λέγει. (Vers. 247.) 
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Στρεπτὴ δὲ γλῶσσα βροτῶν ἀντὶ τοῦ ὑγρὰ καὶ εὐλύγιστος. ὅϑεν καὶ γλῶσσα λέγεται οἱονεὶ χλῶσσα 
διὰ τὸ εὔκλαστον. ἢ καὶ ἄλλως, στρεπτὴ ἡ ἐπὶ τὰ ἐναντία ἐπιχειροῦσα, ὡς εἴρηται, καὶ ἐπ᾽ ἄμφω με- 

ταγομένη, 0 nep σαφέστερον ἑρμηνεύων ὁ ποιητὴς λέγει, πολέες δ᾽ ἕνι μῦϑοι ἤγουν ἔνεισι, καὶ οὐ μόνον 

πολέες, ἀλλὰ καὶ παντοῖοι, x«i ἔτι σαφέστερον, ἐπέων δὲ πολὺς νομὸς χαὶ τὰ ἑξῆς. αἰνίσσεται δὲ 
διὰ τούτων ὁ ποιητὴς καὶ τὴν ἑαυτοῦ εἰς τὸ λέγειν δύναμιν καὶ τὸ πολύφωνον καὶ ἀμφίγλωσσον. 
( Vers. 248.) Ὁ δὲ νομὸς πάνυ καιρίως ἔχει ῥηθεὶς ὡς ἐπὶ λειμῶνος, ὃν ἡδέως ἐπινέμονται τὰ ἐχεῖϑεν 

τρεφόμενα, Ὅτι δὲ καὶ τόποι “Ζιβυκοὶ νομοὶ ἐγχωρίως ἐλέγοντο, καϑά τις ἂν εἴποι ῥεγεῶνες ἢ τόρμαν 
ἢ μᾶλλον ἐνορίαι ἢ πετίτα, δηλοῦται παρὰ τοῖς παλαιοῖς. (Vers. 245.) Σημείωσαι δὲ ὅτε ἀνω"τέρω 50 
ἐν τῷ, νηπύτιοι ὡς, ϑεωρήσας, ὡς ἐῤῥέϑη, ὁ ποιητὴς ὡς ἴσως αἰτιάσονταί τινὲς τὸ χωρίον τοῦτο 

10 ἀκαιρολογίας, ἐνταῦϑα ( Vers. 250.) σαφέστερον xoi πλατύτερον αἰτιᾶται δῆϑεν τὸ πρᾶγμα, μονο- 
vovyi καὶ αὐτὸς λέγων ὡς ταῦτα μὲν δὴ νοῦς ἐτόξευσε μάτην. φησὶ γὰρ ὃ παρ᾽ αὐτῷ Αἰνείας τοιοῦτόν 
τι ποιεῖν αὐτὸν καὶ τὸν AyiAAÉn, ὡς εἴ περ γυναῖχες χολωσάμεναι νεικέουσι μέσην εἰς ἀγυιὰν ἤγουν 
ἀγορὰν ἰοῦσαι, τὰ uiv ἀληϑῆ, τὰ δ᾽ oU, χόλου κελεύοντος. " Eva ὅρα οἷα ἐστὶν ἡ ἐν χόλῳ λοιδορία, 
οὐ τὰ ὄντα ἐπιλεγομένη, ἀλλὰ xol πολλὰ ψευδὴ πλαττομίνη, καὶ μάλιστα ἐπὶ γυναικῶν, καὶ τούτων 
τῶν ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς. ὅτι δὲ γυνὴ ἀνδρὸς ἐπιφϑονώτερον xai μεμιψιμοιρότερον καὶ φιλοπληχτικώτερον 
καὶ φιλολοίδορον, λέγει καὶ ὃ κωμικός. ἔστι δ᾽ ἐν τούτοις ἡ Ὁμηρικὴ φρᾶσις αὕτη κωλυτικὸν οὐσα τῶν 

ἀκαίρων. ἀντιλογιῶν" ἀλλὰ tU), κατὰ ÓÉ τινα τῶν ἀντιγράφων γράφεται, ἀλλὰ τίη, ἔριδας χαὶ νείχεα 

γῶιν ἀνάγχῃ νεικεῖν ἀλλήλοισιν ἐναντίον, ὥστε γυναῖχας, αἵ τε χολωσάμεναι ἔριδος περὶ ϑυμοβόροιο 
| γεικεῦσ᾽ ἀλλήλῃσι μέσην εἰς ἀγυιὰν ἰοῦσαν πόλλ᾽ ἐτεὰ τὲ χαὶ οὐκί" χόλος δέ rt καὶ τὰ κελεύει, ὁποῖόν 

20 τι δηλαδὴ καὶ ἐνταῦϑα οὗτοι φιλονεικοῦντες πείσονται. ὃ γοῦν «Αἰνείας καὶ ἔπαϑεν οὕτω "οἷα συνάξας 6o 
| ἐκ τῆς γενεαλογίας οὐκ ἐτεῶς κρείττων εἶναι τοῦ ᾿Αχιλλέως. (Vers. 253.) Ὅρα δὲ τὸ νεικεῖν δοτικῇ 

συνταχϑὲν ἐν τῷ, νεικεῖν ἀλλήλοισι καὶ ἀλλήλαις" καὶ ὅτι δυνάμενος εἰπεῖν, νειχοῦσιν ἀλλήλῃσιν, 
γειχεῦσιν ἔφη διὰ τὸ ποιητικώτερον. Τὴν δὲ ἀγυιὰν πολλοὶ τῶν παλαιῶν, ὡς καὶ προείρηται, προ- 
παροξύνουσιν, καὶ οὐχ ἀναμφιλέχτως ὀξύνεται ἀεί. ( Vers. 254.) ' Ev δὲ τῷ, πολλὰ ἐτεά τε καὶ οὐχὶ, 
γράφουσιν οἱ παλαιοὶ, ὅτι τὰ τῶν ἀντιγράφων εἰκαιότερα ἔχουσι τὴν τοιαύτην γραφὴν, τὰ δὲ ἀκριβέ- 
στερα οὐχ᾽ οὕτως, ἀλλ᾽ ὅτι πολλὰ τε ὄντα xal οὐκὶ, 0 ἐστι πολλὰ ἀληϑῆ καὶ ψευδῆ. ( Vers. 255.) 
"Ori ἀνδρικὸς λόγος "τὸ, ἀλκῆς δ᾽ οὔ μ᾽ ἐπέεσσιν ἀποστρέψεις μεμαῶτα, πρὶν χαλκῷ μαχέσασϑαι ἐναν-1 207 

τίον" ἀλλ᾽ ἂγε ϑᾶσσον γευσόμεϑ' ἀλλήλων χαλκήρεσιν ἐ ἐγχείῃσιν. λέγει δ᾽ ἐνταῦϑα γεύσασϑαι τὸ τῆς 

ἀνδρείας ἀλλήλων ἀποπειράσασϑαι. καὶ ἔστιν ἀστεῖος ὃ λόγος. οἱονεὶ γάρ φησιν ὅτι γευσώμεϑα οὐ 
So στόμασιν οὐδὲ λόγοις, ὡς viv ποιοῦμεν, ἀλλ᾿ ὅπλοις. εἴη δὲ ἂν xai ἄλλως ἀστεῖον ἐνταῦϑα τὸ γεύσα- 

σϑαι τοῖς ἐνθυμηϑεῖσιν, ἃ ὅτι καὶ στόμα προσπλάττει τῷ πολέμῳ ἢ ποίησις. ( Vers. 258.)'0r βαρεῖαν 
| πληγὴν ὃ ἔγχους δηλοῖ τὸ, ἐν δεινῷ σάκει ἤλασεν ὄβριμον ἔγχος σμερδαλέῳ, μέγα, δ᾽ ἀμφὶ σάκος μύχε 
12δϑδουρὸς ἁ ἀκχωχκή. «Αἰνείας δὲ οὕτω πλήτεξι xar ᾿Αχιλλέως. ᾿Ιστέον δὲ ὅτε οὐδὲ παρὰ τοῖς παλαιοῖς, ἀπῆ- 

σαν οἱ ψυχρογραφεῖν 5 ψυχρολογεῖν ϑέλοντες. τὸ γοῦν, ἐν δεινῷ σάκεϊ, lyraüd e τινὲς διὰ τοῦ ̓ γρά- 

φουσιν, ἵνα λέγῃ δινὸν σάχος τὸ δινωτὸν, ὡς τὸ, δινωτὴν φορέεσκε κανόνεσσιν. ἐκ τοῦ δίνου δὲ, ἄρσε- 

VixoU ὀνόματος, ὃ τὸν TOQVOY δηλοῖ, τὸ δινῶ δινώσω γίνεται. δῖνος δὲ οὐ μόνον τόρνος, ἀλλὰ καὶ 
(DEP THO κατὰ Κυρηναίους. παρὰ δὲ τῇ Τελεσίλλᾳ καὶ ἡ ἅλως, ὡς φησιν ᾿ϑήναιος. τὸ ποτήριον 

Ἀμέντοι 0 δῖνος, ὃ καὶ δεινιὰς λέγεται, ἀπὸ τοῦ σχευάσαντος Δεινίου, καϑὰ χαὶ ϑηρίκλειον ἀπὸ Θη- 

QuixÀéovg, διφορεῖται. y γράφεται γὰρ τὰ πλείω διὰ διφϑόγγου. τῆς δὲ τοιαύτης διπλῆς γραφὴ ς τεχμή- 
|40 ριον τόδε. λέγει, gan "Aoyéixog οὕτω. Νικοστράτην. τινὰ ἤγαγον πρῴην σφόδρα γρυπῆν, σχοτο- 

δίνην ἐπιχαλουμένην. € OTt δῖνόν ποτ᾽ ἦρεν ἀργυροῦν ἐν τῷ σχότῳ. πρὸς ὕ περ ἐρωτηματικῶς εἰπών τις, 
δῖνον; ἐπάγει, δεινὸν ὦ ϑεοί. καὶ ἰδοὺ διὰ μὲν τοῦ exotodlyn ἐμφαίνεται ἡ διὰ τοῦ ( γραφὴ, διὰ δὲ 

τοῦ, δεινὸν ὦ ϑεοὶ, ὑπονοεῖται ἡ δίφϑογγος, καὶ μάλιστα διὰ τὸν προειρημένον Δεινίαν. ( Vers. 259.) 

To δὲ, ἔμυκε μέγα σάκος, ἐκ βοὸς καὶ αὐτὸ ἔγει τὴν nere opa. xal ἔστι σεμνότερον ἢ πὲρ eni βρον- 

τῆς ὑπό τινων μιχροπρεπῶς λεχϑέν. ἔχει δέ τι καὶ ἀστεϊσμοῦ, βοῦς ς γὰρ λέγεταί mors καὶ ἡ ἀσπὶς, 
βοὸς δὲ τὸ μυχᾶσϑαι. λέγεται δὲ χαὶ ἐπὶ δώματος ἠχήεντος 5 λέξις ὡς ἐν Ὀδυσσείᾳ. καὶ πύλαι δέ που 

| 
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ἔμυχον ἀνοιγόμεναι. Ὅρα δὲ ὅπως ὃ Αἰνείας, ῥκαβὴς ὧν εἰς μάχην, προΐρπασε τὴν κατὰ τοῦ Avr 

μά yov ἐνέργειαν, οἷα καὶ προϑαῤῥυνάμενος οἷς ἐξ -Ἱπόλλωνος ἤκουσεν. "Ioréov δὲ ὅτι τὸ ἀκωκὴ οὐ 

μόνον ὀξύνεται, ἀλλὰ καὶ μάλιστα περισπῷτο ἂν, ἵνα λέγῃ ὅτι τὸ μέγα σάχος ἔμυχεν ἐν τῇ ἀχωχῇ 

20 TOU δουρὸς, ἤγουν διότι ἐπλήγη δόρατι. εἰπεῖν δὲ ὅτι ἔμυχεν n ἀκωκὴ τοῦ δοῦρος.. οὐκ εὐοδοῦται. 
( Vers. 263. ) Ὅτι τὸν ᾿Ἡχιλλέα γήπιον ὃ ποιητὴς λέγει, διότι ὁπηνίκα τὸ σάχος αὐτοῦ ἔπληξεν Αἰνείας, 

ἐτάρβησε, φάμενος ῥεῖα τὸ ἔγχος διελϑεῖν χαὶ μὴ γοήσας ὡς οὗ ῥηίδιά ἐ ἐστι ϑεῶν ἐρικυδέα δῶρα, ἂν- 

δράσι γε ϑνητοῖσι ; δαμήμεναι οὐδ᾽ ὑποείχειν, 0 m ὕφεσίν τινα ἔχει πρὸς τὸ δαμῆναι. Καὶ ὃ ὅρα ὡς 
xav μύϑους λαλῇ ὃ FroUt]tie ἀλλ ovv δοξάζει μὴ δεῖν τὸν ϑεόϑεν τι δεδιδρμμένου ἐνδοιάζειν ἐ ἐφ᾽ οἷς 

So ἔγνω. λέγει δὲ καὶ ὅτι οὐδὲ "τότ᾽ Αἰνείαο δαΐφρονος € ὄῤριμον ἔγχος ῥῆξε σάκος" χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε, 

δῶρα ϑεοῖο᾽ ἀλλὰ δύο μὲν "Aiveiac ἔλασε διὰ πτύχας, ἤγουν διήλασε, τῇ αἰχμῇ, αἱ δ᾽ ἄρ ἔτι τρεῖς 10 
σαν. ἐπεὶ πέντε πτῦχας, τὰς δηλωθησομένας, ἤλασε χυλλοποδίων, τουτέστι πεντάπτυχος ἣν ἡ ἀσπίς. 

Καὶ ὕρα ἐν τούτοις ὁμωνυμίαν rol ἤλασε. ἄλλως μὲν γὰρ ὁ «Αἰνείας ἤλασε δύο πτύχας, ἄλλως δὲ 
ὁ Ἥφαιστος πέντε πτύχας ἤλασε. καὶ εἴρηται τοῦτο μὲν χατὰ τέχνην χαλκευτικὴν, ἐχεῖνο δὲ πολεμικῶς. 

4o( Vers. 271.) loréov δὲ ὅτι ὃ χρυσὸς ἤγουν ἡ χρυσὴ πτὺξ, ἣν "χαὶ δῶρα ϑεοῦ λέγει. ἐχώλυσε δια- 

σχεῖν τὸ δόρυ τοῦ Αἰνείου, ἢ αὐτὴ πρώτη χειμένη κατὰ τὸν γραμματικὸν “ὐτόχϑονα, ὡς καὶ κατω- 
τέρω αὐτίχα ῥηθήσεται. καὶ μόνον ϑλασϑεῖσα καὶ χοιλανϑεῖσα, οὐ μὴν διελαϑεῖσα, ἢ μέση χειμένη 984 
μεταξὺ δύο χασσιτερίνων, ὃ ἐστι τρίτη, ὡς ῥαγῆναι μὲν δύο τὰς ἐπικειμένας, μίαν χαλκῆν τὴν πρώ- 
τὴν χαὶ ἑτέραν κασσιτερίνην, ἐν αὐτῇ δὲ τῇ χρυσῇ στῆναι τὴν αἰχμήν. καὶ ἔστι καὶ ἐνταῦϑα ἐν- 
γοίας ἀμφιβολία, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ὃ ῥηθεὶς Αὐτόχϑων οὐ βούλεται γρά- 

50 g&v, δύο *uiv ἔλασε πτύχας, ἀλλὰ δύο μὲν ϑλάσε" διὸ οὐδὲ ἐλαϑῆναι λέγει τὴν χρισὴν πτύχα 20 
πρώτην κειμένην, ἀλλὰ ϑλασϑῆναι, ὡς “προείρηται. εἰ καὶ wi £y Qnv αὐτὴν ὡς meg οὐδὲ δαμῆναι; 

οὕτως οὐδὲ ὑποεῖξαι ὅλως. ἀρέσχει γὰρ αὐτῷ πρώτην μὲν εἶναι τὴν χρυσῆν ὡς τιμίαν" οὐ γὰρ δήπου, 

φησὶ, κέχρυπτο ἡ χαλλιστεύουσα, ἀλλ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ν᾽ δευτέραν δὲ χαλκῆν ὡς ἰσχυρὰν, ὁμοίως 

χαλκχὴν xoi τὴν πέμπτην τὴν ἐνδοτάτω, μέσας δὲ τῶν δύο χαλκῶν τὰς δύο τοῦ κασσιτέρου, ὡς συνά- 

6o πτειν δυναμένας τὰς ἑκατέρωθεν nrv*yag. διὸ xol ὃ 1 ποιητὴς φησὶ πέντε : πτύχας, τὰς δύο χαλκχέας, 
δύο δ᾽ ἔνδοϑι κασσιτέροιο. ἤτοι ἔνδον τῶν δύο χαλχέων. τὴν δὲ μίαν χρυσῆν, τὴν ἐξωτάτω δηλαδή. 

ἔτι φασὶν οἱ περὶ τὸν “αὐτόχθονα, οὐχ᾽ ὅτι οὐχ ἔτρωσεν ὅλως Αἰνείας τὴν πτύχα τὴν χρυσῆν, ἀλλὰ 
1208 "ὅτι τὸ πλατὺ τῆς ἐπιδορατίδος οὐ διῆλϑε δι᾽ αὐτῆς. ἐπεὶ γὰρ ἡ μὲν ἀχμὴ τιτρώσχει, τὸ δὲ πλατὺ 

τέιινεε. τὴν μὲν τῆς ἀχμῆς νύξιν ἐδέξατο χαὶ ὃ χρυσὸς χαὶ ὃ ὑποκείμενος χαλκὸς, τὴν δὲ ix τοῦ πλά- 

τους τομὴν οὐ παρεδέξατο, ἀλλὰ τῷ πλατεῖ τοῦ σιδήρου ἀντιβὰς ὁ ὃ χρυσὸς καὶ μόνον ϑλασϑεὶς ἐπέσχε 30 
τὴν διαμπὰξ διακοπὴν τῆς Gao xoi χατὰ TOV ποιητὴν ἐν τῇ χρυσῇ πτυχὶ ἔσχετο μείλινον i ἔγχος. 

10 ( Vers. 268.) Ὅτι δὲ τὸ, ἀλλὰ δύο μὲν ἕλασε, τινὲς “γράφουσιν ἀλλὰ δύο μὲν ϑλάσε" xci “ὅτι ἀπά- 
τὴν οὗτοι αἰτιῶνται τῶν ἄλλως γραφόντων, ὡς τῆς ἄνω περιφερείας τοῦ ὃ κολοβωϑείσης εἰς φαντα- 

σίαν TOU & γράμματος. δηλοῖ καὶ O Πορφύριος. γνωστὸν δὲ τῇ ἀριιῤξῆτε τὸ ϑλάσαι. ὡς γὰρ χλῶ 

κλάζω ὀκλά ἄξω, ἐξ οὗ χαὶ ὀχλαδίας δίφρος, οὕτω καὶ ϑλῶ ϑλάζω,. ἐξ οὗ ϑλαδίας ταῖρος, τροπῇ τοῦ b 
εἰς δ΄. παρὰ τὸ ϑλάσω δὲ καὶ ϑλαστὰς ἐλαίας οἷδε καὶ ὃ δειπνοσοφιστής. ( Vers. 267.) Ὅρα δὲ xci 

ὅτι τὴν χρυσὴν mre μόνην δῶρα ϑεοῦ πληϑυντιχῶς εἶπε κατ ᾿ ἐξοχὴν, ἢ διὰ τὸ τῆς ὕλης τίμιον, ἢ καὶ 

ὅτι περισώξει τὸν ἥρωα. ἔφη γάρ᾽ οὐκ ἔῤῥηξε σάχος, χρυσὸς γὰρ ἐρύκαχε. δῶρα ϑεοῖο. ἀστεῖον οἷν | 

χρῆμα ὁ χρυσὸς, εἰ χαὶ ϑανάτου ῥύεται ἐνταῦϑα χατὰ τὴν ἐτυμολογίαν τῶν πολλῶν. ers. 268.) | 
Ὅρα δὲ καὶ διαφορὰν τοῦ ἤλασε καὶ διήλασεν. ἐλάσαι μὲν γὰρ λέγεται πτύχας Ἥφαιστος ὁ χαλκεὺς, áo | 

20 διελάσαι μέντοι "τὸ διαμπερὲς βαλεῖν. ( Vers. 272.) 'Oz τοῦ Atvstov προπληξαντος δεύτερος ᾿4χι- | 
λεὺς ἀκοντίσας βάλεν “Αἰνείαο κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσε ἴσην ἄντυγ᾽ ὑπὸ πρώτην, 1 λεπτότατος Déc χαλκός" 
λεπτοτάτῃ δ᾽ ἐπέην δινὸς βοῦς" ἡ δὲ διαπρὸ πηλιὰς DIES μελίη, λάχε δ᾽ ἀσπὶς ὑπ᾽ αὑτῆς. ““ἐνείας | 
δ᾽ ἐάλη, 0 ἐστι συν ἐστράφη, συσταλεὶς i ἢ) καὶ συνιξήσας. καὶ ἀπὸ ἔϑεν ἀσπίδ᾽ eina δείσας, μὴ 
μετὰ τὴν ἀσπίδα δηλαδὴ καϑίξεται ἡ μελία xol τῶν αὐτοῦ σαρχῶν" ἐγγεῖν δ᾽ ἂρ ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ | 
ἔστη ἱεμένη, διὰ δ᾽ ἀμφοτέρους ἕλε χύχλους ἀσπίδος ἀμφιβρότης" 0 δ᾽ ἀλευάμενος δόρυ μαχρὸν ἔστη: 
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ὡς δηλαδὴ πρὸ τούτου ὑποκαταβάς. λέγει δὲ xoi ὅτι ἄχος χύτο μυρίον ὀφϑαλμοῖσι, χαὶ ὡς ἐτάρβη- 

σεν, ἐπεί οἱ ἄγχι na βέλος. Καὶ € ὅρα ( ὅτι τὸ, ἐγχείη &vi γαίῃ ἔστη, ἐπάγη βέλος ἐνταῦϑα φησι. καινὴ 

δέ τι χαὶ ἡ τοῦ Αἰνείου αὕτη ἀσπὶς ἧς οὐ πρὸς κάλλος ἡ ϑέσις, ἀλλ᾽ ὁ μὲν χαλκὸς v ὑπόκειται, ἔπεστι 

δὲ ἡ ῥινὸς; ὡς καὶ τὴν χρυσὴν πεύχα, χαϑὰ εἴρηται" τινὲς δι᾽ ἀσφάλειαν ὑποβάλλουσι τῇ τοῦ ᾿άχιλ- 

λέως ἀσπίδι. οἱ δὲ ̓ἀκριυβέστεροι τὸ λεπτοτάτη δινὸς ovx ἐπὶ ὕλης τῆς ἀσπίδος νοοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ τὴν 

πρώτην ἄντυγα, ἤγουν τὴν κατὰ τὸ ἄκρον κύκλωθεν τῆς ἀσπίδος, ὡς καὶ πρῶτον ῥυμόν zov φησὶ τὸ 
ἄχρον. τοῦ ὀυλμοῦ. ἐνταῦϑα δὲ λεπτύνεσθϑαι πλέον τοῦ λοιποῦ φασὶν, ὡς &x0g, τεχνικῶς τὸν μὲν χαλ- 3o 
κὸν τῇ ἐλάσει, τὴν δὲ βύρσαν τῇ ξέσει, διὰ τὴν ῥᾳδίαν τῶν ἄκρων κατάκλεισιν. χαὶ ἐνταῦϑα συνέβη 

1)8δγενέσϑαι τὴν βολὴν, διὸ καὶ φησέ" àv ἀμφοτέρους εἷλεν. ὃ ἐστι διεῖλε, χύχλους, ἤγουν τὰ τῆς κυκλα- 

10 τεροῦς ἀσπίδος ἕν τὲ τῇ βύρσῃ καὶ τῷ χαλκῷ τέρματα. Καὶ Gru ciao ὅτι εὐτυχῶς τῷ Αἰνείᾳ γέγονεν 
ἡ τοιαύτη βολὴ, ἐν ἄχρῳ δηλαδὴ τῆς ἀσπίδος. εὐϑυς γὰρ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἀνασχὼν τὴν ἀσηίδὰ ἀφῆκεν 

ὀπίσω ἐνεχϑὲν τὸ δόρυ ἐμπαγῆναι τῇ γῇ. ὡς εἴ γε μέσον που ἐβλήϑη ἡ ἀσπὶς, οὐδὲν ἂν ἐκώλυσε διε- 
λαϑῆναι τῆς νηδύος τοῦ Αἰνείου τὸ ἔγχος. ( Vers. 274.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτε ἐν τῷ, λεπτότατος ϑέε χαλκὸς, 
ἔνδειώ ἐστι προϑέσεως. γρὴ γὰρ νοεῖν τὸ ἔϑεεν ἀντὶ τοῦ ὑπέτρεχεν, οὗ ἀνάπαλιν ἔχει τὸ, ἐπέην ῥινός. 
Θέει δὲ χαλκὸς ἀντὶ τοῦ πλατὺς καὶ ἐπιμήκης πρόεισιν. ἐκ τοῦ τοιούτου δὲ ϑέειν καὶ ἣ παρὰ τῷ Καλ- 
λιμάχῳ κάλαϑος, ἣν δηλαδὴ κάλα ἤγουν ξύλα περιϑέει χύκλῳ. ἐξ αὐτοῦ δὲ καὶ ἡ ἐν Ὀδυσσείᾳ ϑόλος 
εἶναι δεδήλωται. ᾿Ιωνικῶς δὲ κἀνταῦϑα τεϑήλυνται Y ῥινός. (Vers. 276.) Τὸ δὲ ἔλαχεν ἄσημον καὶ 
νῦν δηλοῖ ποιὰν φωνήν. καὶ ἔστι τὸ, λάχε δ᾽ ἀσπὶς, ἀντὶ τοῦ ἤχησε διακοπεῖσα, ὅϑεν καὶ λακίδες 
ἱματίων αἱ διακοπαί. ἁπλῶς "δὲ οὐδέ ποτε τὸ λακεῖν ἐπὶ ἀνϑρωπίνης κυριολεχκτεῖται φωνῆς, εἰ μὴ ἄρα áo 

20 παρὰ μόνοις τοῖς τραγικοῖς, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ δεδήλωται. διὸ καὶ 0 κωμικὸς παίζων φησὶ τὸ, Φοῖβος 
ἔλακεν ἐκ τῶν στεμμάτων. εὕρηται δὲ καὶ διαληκᾶσϑαι παρὰ «Αἰλίῳ Διονυσίῳ. ἐκεῖνο δὲ ἀντὶ τοῦ δια- 
μοκᾶσϑαι καὶ διαπαίζειν εἴρηται. ( Vers. 277.) Τὸ δὲ, ἀπὸ ἔϑεν ἀσπίδ᾽ ἀνέσχε δείσας, ἀντὶ τοῦ ἀφ᾽ 
ἑαυτοῦ ἄνω ἔσχε τὴν ἀσπίδα, ἐπὶ ᾿Αχιλλέως πρὸ βραχέων οὕτως ἔφρασε" σάκος ἀπὸ ἕο χειρὶ παχείῃ 
ἔσχετο ταρβήσας, τὴν μὲν ἐνταῦϑα ἀσπίδα εἰς σάκος ἐχεῖ μεταλαβὼν, τὸ δὲ ἀνέσχεν ἐνεργητικὸν 
ἔσχετο παϑητικῶς εἰπὼν δίχα προϑέσεως, τὸ δὲ ἀπὸ ἔϑεν ἀπὸ ἕο ψάμενος, τὸ δὲ δείσας ταρβήσας, 
καὶ οὕτω παραφράσας κατὰ τοὺς ὕστερον ἐξ Ὁμήρου ἐπινοησαμένους καὶ τὰ λεξικά, (Vers. 279.) Τὸ 
02, ἐγχείη ἱεμένη, 0 ἐν τοῖς ἑξῆς φησὶ διὰ κόρυϑος αἰχμὴ ἱεμένη, ἀλλαχοῦ ἱεμένη πρόσω κεῖται ἐντελέ- 
στέρον. ( Vers, 281.) Τὸ δὲ, ἄχος χύτο μυρίον ἐν ὀφϑαλμοῖσι, διὰ λύπης δηλαδὴ καὶ τάρβος, μετ᾽ 
ὀλίγα κατ᾽ ὀφϑαλμῶν χεῦεν ἀχλύν φῆσιν. εἰ δὲ ἐπὶ σκοτώδεως ὄψεως ἐχεῖνο φησὶν, ἀλλὰ δύναται καὶ 

So αὐτὸ ἐπὶ λύπης καὶ φόβου λέγεσϑαι. Ὅτι ἐπεὶ Eng: ἐμμεμαὼς ἐπόρουσεν ἐρυσάμενος ξίφος ὀξὺ 
σμερδαλέα t ἰάχων, «Αἱνείας χερμάδιον λάβε χειρὶ, ué*yo ἔργον; ὃ οὐ δύο y ̓ἄνδρε, ὡς ci προεγράφη;, 

| ̓ φέροιεν, οἷον νῦν βροτοί εἰσι καὶ ἑξῆς. ( Vers. 285.) Kai ὅρα ὅτε τε ἔργον καὶ ἐνταῦϑα φησὶ περὶ 
| 0 tug ἂν ἀσχοληϑείη, ἀφ᾽ οὗ ἔργον φασὶ τὸ δύσχολον οἱ παλαιοί" καὶ ὕτι καὶ νῦν δ᾽ γὲ σύνδεσμος ἐν 

τῷ , οὐ δύο y ̓ ἄνδρε, τραχυφωνίας μόνης χάριν ἐνέπεσε φίλης πολλαχοῦ τῷ ποιητῇ. ἄλλως γὰρ ovx 
ἔχει οὐδεμίαν ἔμφασιν ἐκ τῶν συνήϑων τοῖς ῥήτορσι. ( Vers. 284.) Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι ῥίψας τὴν 

ἀσπίδα μεταλαμβάνει χερμάδιον ὃ 0 Αἰνείας, ὡς δῆλον μετ᾽ ὀλίγα ἐκ τοῦ τὸν Ποσειδῶνα ἐξερῦσαι τῆς 

τοῦ Αἰνείου ἀσπίδος τὴν τοῦ ᾿Αχιλλέως μελίαν xal ϑεῖναι αὐτὴν προπάροιϑεν ποδῶν ᾿ἀχιλῆος. 
(Vers. 287.) "Ioréov δὲ καὶ ὅτι ἐκφαυλίζων ὃ ποιητὴς τὸ ῥηϑὲν τοῦ Αἰνείου βέλος οὐ τόπον ὁρί- 
eet τῇ βολῇ, aAA ἀορίστως λέγει ὡς βάλε πέτρῳ ἢ χόρυϑα ἠὲ σάκος ᾿Αγιλλέως, μονονουχὶ λέγων, 

4o ὅτι οὐκ οἶδα ποῦ βέβληκε. τοῦτο δὲ ποιεῖ, ὡς ἂν ἐπεὶ καὶ τὸν Ape πεποίηκεν οὐ τυχόντα 

τοῦ Jivéov τῇ τοῦ ἔγχους βολῇ, ἔχει δ᾽ Guo διαφοράν τινα πρὸς τὸν Αἰνείαν ὁ pee τὸ ἐπ᾿ 
ἐκείνῳ μὲν ὁρισϑῆναι ποῦ βέβληκεν, ὅτι δηλονότι διαμπερὲς τῆς ἀσπίδος ἐν ἄχρῳ, τὴν δὲ τοῦ Αἰνείου 

βολὴν ἀδιόριστον εἶναι ποῖ τῶν ὕπλων γέγονε τοῦ ᾿Αχιλλέως. ταῦτα δὲ οὐχέτι λόγοι ϑεᾶς Μούσης τῆς 

Ἀἀδιστάκτως πᾶντυ, εἰδυίας διὰ τὸ πεῖναν γιγνομένοις, ὡς mov tovt at, ἀλλ᾽ ἑτέρας Μούσης. τῆς 60 

Ὁμηρικῆς δηλαδὴ γνώσεως, ἣν ots ἀπεικὸς καὶ ἐνδοιασμὸν παϑεῖν ἐφ᾽ οἷς λέγει. (Vers. 292. ) Ὅει 
ἄχος τῷ Ποσειδῶνι ἐσεὶν, εἴ περ ὁ ivetag τῷ ᾿ἀχιλλεῖ δαμεὶς ΄Αϊδόσδε κάτεισι πειϑόμενος μὐϑοισιν 

50 
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᾿Απόλλωνος £XCCTOLO νήπιος, οὐδέ τι οἱ χραισμήσει λυγρὸν ὄλεϑρον, ἀλλὰ τιὴ νῦν, ἢ κατά τινας τίη 
γῦν, οὗτος ἀναίτιος ἄλγ m πάσχει μὰψ ἕνεκ᾽ ἀλλοτρίων ἀχέων, 0 ῥηϑείη € ἂν ἐπὶ τῶν μάτην πασχόντων 
ày ἀλλοτρίοις ip oig αὐτοὶ οὐδὲν ἔπταισαν. ἐντεῦϑεν δὲ τὸ τοῦ “Ιπποχράτους παρέξεσται τὸ τὸν 

1209;/arpóv ἐν ἀλλοτρίαις συμ "φοραῖς, ἰδίας λύπας καρποῦσϑαι. (Vers, 299.) Ταῦτα δὲ εἰπὼν ó Ποσει- 
δῶν xoi οὕτως ἀχϑεσϑεὶς, εἰ μάτην ὃ "dag ἀναίτιος ὧν ϑανεῖται, οὔτε συνεπιγρας elg τῷ τῶν 

Πριαμιδῶν πολέμῳ, καὶ νωϑρότερον δὲ περὶ τὴν μάχην διαχείμενος, διὸ καὶ ὁ Πρίαμος ὑπώπτευεν 

αὐτὸν, ἔτι δὲ xai ϑεοφιλὴς ὧν, κιχαρισμένα γὰρ αἰεί φησι δῶρα ϑεοῖσι δίδωσι, βουλεύεται χαὶ πῶς 

ἂν αὐτὸν ὑπ᾽ ἐκ ϑανάτου ἀγάγωσι, μή πως καὶ Ζεὺς κεχολώσεται, αἴχεν Aa Avg τόνδε κατακτείνῃ. 

μόριμον δέ oí, φησίν, ἐστιν ἀλέασϑαι. ὄφρα μὴ ασπεβμρο γενεὴ καὶ ἄφαντος ὄληται deagónvov, ὃς - 
4i περὶ πάντων φίλτατος παίδων oi ἔϑεν, ἤγουν αὐτοῦ, ἐξεγένοντο a; oc ii τεϑνητάων, λέγει δὲ καὶ 10 

ὅτι ἤδη γὰρ Πριάμου γενεὴν ἤχϑηρε, Κρονίων, viv δὲ δὴ “ἰνείαο βίη Τρώεσσιν ἀνάξει, καὶ παίδων 
παῖδες, οἱ μετόπισϑεν γένωνται. τοῦτο δὲ λέγεται διὰ τὴν τῶν “Ῥωμαίων ἀρχὴν, ἥν, φασιν, εἰχὸς 
εἰδέναι τὸν ποιητὴν ἐκ τῶν τῆς Σιβύλλης χρησμῶν, ἢ καὶ αὐτὸν οἴχοϑεν εἰδότα. ποιητοῦ γὰρ ἀρετὴ τὸ 
καὶ μαντικὴν ἐπιστήμην ἔχειν, ὥς φασιν ἄλλοι πλατύτερον. Καὶ ὅρα ὕπως ὁ ποιητὴς οὐ μόνον τὰ 

10 Τρωιχὰ ἱστορεῖ, πολλὰ δὲ καὶ πρὸ "τῶν Τρωιχῶν, ἀλλὰ καὶ ὑστέρας τινὰς ἱστορίας παραδίδωσιν, ὧν 

ἐστι καὶ ἡ τοῦ Αἰνείου ἀρχὴ, ἣν φημιζομένην, ὡς εἰχὸς γ ̓“ἰχιλλεὺς μὲν ὀνειδίζων ἀπεῖπε, τὸ δὲ μοιρί- 
διον ἐξετέλεσεν εἰς αὐτὸν χαὶ παίδων παῖδας, ὡς εἶπεν ὃ ποιητής. ὃ δὲ γεωγράφος λέγει ὅτι τὸν 

“Αἰνείαν τινὲς μέν φασι μετὰ Ayyioov τοῦ πατρὸς καὶ ᾿“Ισκανίου τοῦ παιδὸς λαὸν ἀϑροῖσαι καὶ πλεῦσαι 
εἰς Σικελίαν, ἐχεῖϑεν δὲ εἰς τὴν Marii. ἐλϑεῖν κατά τι λόγιον ἕτεροι δὲ οἰχῆσαι αὐτόν φασι περὶ 
τὸν Maxzsóovixóv Ὄλυμπον" ἄλλοι δὲ, εἰς Σικελίαν κατᾶραι" “Ὅμηρος δὲ ἐμφαίνει, φησὶν, ἐν τῇ 20 
Τροίᾳ μεῖναι' αὐτὸν, καὶ διαδεξάμενον τὴν ἀρχὴν παραδεδωκέναι τοῖς παισὶν ἠφανισμένων τῶν Πριαμι- 
δῶν. ἤδη γὰρ Πριάμου γενεὴν ἤχϑηρε Κρονίων, καὶ ἑξῆς ὡς προγέγραπται. τινὲς δέ, φησι, γράφουσι,128θ 
viv δὲ δὴ “ἰνείαο γένος πάντεσσιν ἀνάξει xoi παίδων παῖδες, τοὺς “Ῥωμαίους λέγοντες, παρ᾽ οἷς τὸν 
«Αἰνείαν καὶ καταστρέψαι τὸν βίον φασί τινες. ( Vers. 502.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι τοῦ μὴ ἔχοντος διαδό- 
χους ἄσπερμος ἡ, γενεὴ λέγεται καὶ ἄφαντος ὀλέσϑαι, καὶ ὅτι ἐπὶ διαδόχου χράτους καλὸν εἰπεῖν τὸ, νῦν 
γὰρ δὴ ὃ δεῖνα ἀνάξει xci παίδων παῖδες, οἱ μετόπισϑεν γένωνται. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι πολλάκις καὶ 

20 ὑπ᾿ ἐχϑρῶν βοηϑεῖταί τις οὐ μόνον Ov ἀρετὴν, ἀλλὰ καὶ φόλβῳ κακοῦ μείζονος, ὡς ὃ «Αἰνείας ἐν- 
ταῦϑα ὑπὸ Ποσειδῶνος, διότι ἀναίτιός ἐστι, καὶ ὅτι δέδιεν ὁ Ποσειδῶν, μὴ τοῦ 4ivsov πεσόντος 
ὃ Ζεὺς χεχολώσεται. δυσωπεῖται δὲ καὶ τὸ μοιρίδιον, εἰς ὃ ἐκλαμβθάνεται ὁ Ζεὺς, καὶ φιλεῖ δέ πως τὸν 

«Αἰνείαν ὡς Πριάμῳ xai τοῖς αὐτοῦ ἀπεχϑόμενον. ἃ δὴ καὶ ὁ ̓ Δπόλλων εἰδὼς xai οὐκ ἐπεξιὼν ρα- So 
σέως εἰς βοήϑειαν τοῦ Αἰνείου δοχεῖ καχοή ϑὼς ἀμελεῖν αὐτοῦ. διὸ καὶ νήπιον αὐτὸν ὃ Ποσειδῶν λέγει. 

( Vers, 295. ) διὰ τὸ δηϑεν ἄφιλον. ἜἜνϑα σημείωσαι τὸ νήπιος, οὐ συνταχϑὲν τοῖς ὀπίσω, ἤγουν 

τῷ, μύϑοις “Ἵπόλλωνος € ἑχάτοιο, ἀλλ ἀναφωνηϑὲν ἰδίᾳ xad αὑτὸ, ἵνα εἴπῃ ὅτι νήπιός ἐστιν ὁ ̓ 4πόλ- 

n ἐπεὶ μὴ βοηϑεῖ τῷ φίλῳ. δύναται δὲ χαὶ τῷ Αἰνείᾳ ἐπιῤῥηθῆναι τὸ νήπιος" οὐκ εὐόδως μέντοι. 

( Vers. 501.) Ὅρα δὲ τὸ ἐν ἄλλοις μόρσιμον μόριμον ἐνταῦϑα δίχα τοῦ o λεχϑὲν ἀπὸ τῆς μοίρας, ἐξ 

ἧς καὶ τὸ jdrdioon ἀπελεύσει TOU ἰῶτα, καὶ ἀμμορία ἡ δυστυχία, καὶ αὐτὸς ὃ μόρος. ( Vers. 504.) 
Τὸ δὲ, ot ἕϑεν 2 seyévovro, πρὸς διαστολὴν ἑτέρων παίδων κεῖται. Τὸ δὲ, γυναικῶν τε, διέσταλται 

πρὸς τοὺς ix ϑεαινῶν, ὁποῖος ᾿Απόλλων, "ous "qpobizn καὶ oi τοιοῦτοι. (Vers. 298.) Ὅρα δὲ 
χαὶ ὡς ἐνταῦϑα μὲν σεμνύνει τὸν vela ὃ ποιητὴς, διότι χεχαρισμένα δῶρα ϑεῷ δίδωσιν. ἐν δὲ 

3o ᾿Οδυσσείᾳ τὸν Οδυσσέα “ἠλβοιυλεῖς ὅτι τὲ νόον περίεστι, Ἀχαὶ διότι ἱερὰ πολλὰ δέδωκε, χαὶ ὅτι τὸ 4o. 

ῥύσασϑαι Üavorov ὑπεξαγαγεῖν ϑανάτου φησίν. (ers. 309.) Ὅτι ἐν πολλοῖς τὸν COXOV σεπτὸν 
κρίνων ὁ ποιητὴς τὸ αὐτὸ κἀνταῦϑα ποιεῖ παιδεύων εὐορκεῖν, ἐν οἷς 1j "Hoa τῷ 5; dicte ἐπιτρέπει 
νοῆσαι, εἴτε βούλεται σῶσαι τὸν vele, εἶτε καὶ μή. αὐταὶ γάρ, qnom, ὠμόσαμεν μηδέποτε ἀλεξή- 
σειν Τρωσὶ, xai δεῖ φυλάξειν δηλαδὴ τὸν ὕρχον. φράζει δὲ ταῦτα οὕτως ἢ τοῦ uU Ἥρα" ἐννοσί- 

NE αὐτὸς σὺ μετὰ φρεσὶ σῇσι γόησον, "Aivelecy ἢ κέν μιν ἐρύσσ-»»» ἥκεν ἐάσεις. νῶι γὰρ, ἤγουν 
&o*m5usig, πολεῖς ὠμόσσαμιεν ὅρκους πᾶσι μετὰ ἀϑανόάτοισιν, ἐγὼ καὶ Παλλὰς ᾿4ϑήνη, μή nor im 
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Τρωεσσιν ἀλεξησειν xaxov ἡμάρ, μηδ᾽ onorav Τροίη μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δαηται δαιομένη, δαίουσι 

δ᾽ ἀρήιοι υἷες Aye. μελέτη δὲ xai ταῦτα Ὁμηριχὴ τοῦ, πῶς ἂν ἐκ προφανοῦς ἄρτι κινδύνου 

ὃ “Αἰνείας περισωϑ εἰη. χαὶ ἀρέσχει τῷ ποιητῇ ἁρπαγῆναι αὐτὸν, χαὶ οἵ τω περιγενέσσαι. xci γίνεται 
οὕτω διὰ τοῦ Ποσειδῶνος, ὃς τὸν uo ἐσσευὲν ἀπὸ χϑονὸς ὑψόσεν ἀείρας χαὶ περισωσαμέγον 

ἐξήγαγε τοῦ πολέμου xar ὑρϑαλμῶν ᾿Αχιλλέως χέας ἀχλύν. καὶ ὑπέϑετο νῦν μὲν ἀναχωρεῖν ἐκ τοῦ 50 
1987 ΖΙχιλλέως, ὅτε δ᾽ ἐκεῖνος ϑάνοι, τότε δὴ ϑαρσαλέως προμάχεσϑαι. (Vers. 915.) Ὅρα 06 τὸ, δάηται 

δαιομένη, δαίουσι δὲ '4r;ciol, ἐπίχυσιν ἔχον ταὐτοδυνάμων λέξεων. χαὶ προσεκτέον τῷ, δοίουσιν 
᾿Αχαιοὶ, ἔχοντι διαστολὴν πρὸς ἑτεροίαν καῦσιν, ὡς δυνατὸν ὃν τὴν Tooicv πυρὶ δαίεσϑαι καὶ ἄλλως 
δίχα πολέμου, ὁποῖα πολλὰ πυρὰ ἐξ ἐπιβουλῆς ἢ αὐτομάτως καίονται. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ἐν τῷ, δάη- 

10 rct δαιομένη, δύναται ἢ τὸ δάηται ἢ τὸ δαιομένη μερισμὸν δηλοῖν τινὰ, ὡς ἐκ τοῦ δαίω τὸ μερίζω, Go 
ἐπειδὴ τὰ καιόμενα xoi μάλιστα οἰκοδομήματα μεὲρίζονται διαιρούμενα καὶ παραλύονται τῆς συνεχείας 
κραυρούμενα τῇ πυρώσει. ἀναλογία δὲ τοῦ δάηται κατὰ τὸ κλάηται, κάηται. καὶ τοιαῦτα μὲν ταῦτα. 
(Vers. 320.) ᾿Επεὶ δέ, φησιν, ᾿Δγιλλῆος *am ὑφϑαλμῶν σχέδασ᾽ ἀχλὺν ϑεσπεσίην ὃ Ποσειδῶν, 510 
ὁ δ᾽ ἔπειτα μέγ᾽ ἔξιδεν ὀφϑαλμοῖσι, καὶ τὸ ἔγχος αὐτῷ προπάροιϑε ποδῶν κεῖτο ἐπὶ χϑονὸς, καὶ 
ὃ Αἰνείας ἀπῆν, ὀχϑήσας εἶπε τὰ καὶ τά. Καὶ ὕρα ὅτι ἐν ἄλλοις μὲν ἡ 4΄ϑηνᾶ Διομήδους ἀχλὺν ἀπ᾿ 
ὀφϑαλμῶν εἷλεν οἷα φωσφόρος ἐπὶ χαχῷ τῶν Τρώων᾽ 1]οσειδῶν δὲ ἐνταῦϑα, εἰ χαὶ αὐτὸς ποιεῖ τι 
ὅμοιον ὕστερον, ἀλλὰ φϑάσας τῶν Ay 'έως og ϑαλμῶν ὀχλὺν χαταχέει σώζων τὸν Αἰνείαν. ἐνέργεια 

δὲ αὕτη μάλιστα “ΙΠοσειδῶνος, oU χατὰ τὴν ϑηνᾶν φωσφοροῦντζος, ἀλλὰ μάλιστα τὸν ἀέρα ταῖς 10 

ἀναϑυμιάσεσιν ἀχλύοντος. εἰκὸς δὲ καὶ κατὰ χόλον πολὺν ἐξ ἀναϑυμιάσεως ἀχλὺν γενέσϑαι τινὰ τῷ 
20 AyiÀe. (Vers. 524.) Σημείωσαι δὲ καὶ ὕτι ὁ μῦϑος τοῦ ὡς ἐῤῥέϑη παραδόξως τὸν “ἰνείαν σωϑῆς- 

vat ϑεραπείαν ἤδη ἔχει πιϑανότητος ἀπὸ τοῦ καὶ ἀλλαχοῦ ἁρπαγῆναι αὐτὸν ἐκ μέσης τῆς μάχης ὑπὸ 
τοῦ “ΤΠπόλλωνος καὶ σωϑῆναι. ἀπὸ δὲ τούτου ὁρμηϑεὶς ὁ ποιητὴς δμοιόν τι προϊὼν ἐρεῖ χαὶ περὶ “ἔχτο- 
goc. (Vers. 341.) Τὸ óé μέγα ἐξιδεῖν ὀφϑαλμοῖς τὸ λαμπρὸν χαὶ ἀνελπιπρόσϑητον τῆς ϑέας δηλοῖ. 20 

( Vers. 318. Je Ev τούτοις δὲ κεῖται καὶ γόημα περὶ Ποσειδῶνος φραστικὸν 7 προϑυμίας μαχίμου τὸ, 

βὴ δ᾽ ἴμεν, ἤγουν ἐλϑεῖν, ἄν τε μάχην xcà ἀνὰ χλόνον ἐγχειάων, Εἰπὼν δὲ καὶ (Vers. 522.) ὡς τὴν 

TOU “χιλλέως μελίην εὔχαλκον ἀσπίδος ἐξέρυσεν o Ποσειδῶν μεγαλήτορος Αἰνείαο, καὶ τὴν μὲν προ- 

πάροιϑεν ποδῶν τἠχιλῆος, ὡς καὶ προϊγράμη ν ἔϑηκεν, ἐχεῖνον δὲ ὑψόσε ἦρεν, ἀφίησιν οὕτω νοεῖσϑαι 

τὴν τοιαύτην περιπέτειαν, ὡς τὸ τοῦ ᾿Ζ[χιλλέ ως ἔγχος ἤδη κατὰ τοῦ Αἰνείου βληϑὲν καὶ διελὸν τόν τὲ 

βύρσινον τῆς ἀσπίδος & Ἄχρον χύκλον xal τὸν χαλκοῖν, ὡς ἤδη εἴρηται, τῷ μὲν στύρακι, ἤγουν τῷ 3o 
3o μέσῳ τοῦ ξύλου, ἐγεπεπήγει μεσολαβῶς ἐ ἐν ἄκρῳ τῆς ἀσπίδος, κατὰ δὲ τὴν αἰχμὴν τῇ yn ἐμπέπηκτο. ἔφη 

γάρ * (Vers. ἃ 79.) αἰχμὴ δὲ κατὰ νώτου ἐν yeu; ἔστη depévn. διὸ ἐξερύσας αὐτὴν τῆς ἀσπίδος 0 Ποσειδῶν 

πρὸ ποδῶν “χιλλέως ἔϑηχεν. ἦν δὲ ἄρα δεἕὲ ξιότης τοῦ Αἰνείου τὸ οὕτω τὴν ἀσπίδα κινῆσαι, ὡς ἀποστρέ- 

ψασϑαι τὴν τοῦ ᾿Αχιλλέως αἰχμὴν, ἔτι δὲ καὶ τὸ οὕτω ταχὺ δυνηϑῆναι, ὡς πέρ κατὰ τι ϑεῖον, ἐξερύ- 

σαι αὐτὴν καὶ προσρῖψαι τῷ πέμψαντι Ande. (Vers. 321.) Μελία δὲ viv uiv συνήϑως Ὁμήρῳ 
τὸ δόρυ, ὁμωνύμως τῷ ὅλῳ, πρὸς ὁμοιότητα τοῦ ἐλέφας, ὃς χαὶ αὐτὸς ποτὲ μὲν ζῷον δηλοῖ, ποτὲ δὲ 

μέρος ἐχείνου, ἤγουν ὀστοῦν. οὕτω δὲ καὶ δόρυ ποτὲ μὲν ὅλον δένδρον.» ὡς ἐν Ὀδυσσείᾳ, ποτὲ δὲ 
1286ruijua δένδρου. δῆλον δ᾽ ὅτι καὶ γυμφῶν ὄνομα αἱ Μελίαι, ὡς καὶ παρ᾽ uoa αὐτὸ δὲ καϑ'᾽ διιω- 

νυμίαν τῶν δένδρων, οἷς μυϑικῶς ἔχαιρον ἐχεῖναι. ἡ δὲ παρὰ τῷ ᾿᾿Ιϑηναίῳ “μελία ζητητέον, εἰ μὴ 4o 

ἡ αὐτή ἐστι τῇ nee, ἡ παρωνυμεῖται τὸ μείλινον ἔγχος. λέγει γὰρ ἐκεῖνος bans T( γεωργικὰ Gvyypa- 

4o koe did γράφειν οὕεω" τὴν μελίαν καὶ τὴν τέρμινϑον, οἱ δὴ νῦν πιστάκιά, φησιν, οἱ Σύροι καλοῦσι. 

xot οὗτοι μέν, iat; διὰ TOU 7, Iva aoog. δὲ δασέως φιετάχια, Ποσειδώνιος δὲ βιστάχια. τὰ 

δ᾽ αὐτὰ ἑτέρωϑι καὶ ψιττάχια. δοχεῖ γὰρ ἐν τούτοις ἡ μελία οὐ δένδρον δηλοῦν, ἀλλὰ καρπὸν δένδρου. 
( Vers. 324.) ᾿Ιστέον δὲ xoi ὅτι ἐπί τινος αἴφνης δοξασϑέντος ϑειότερον ὑπὲρ τοὺς ὁμοίους ῥηϑήσεται 

τὸ, ὃ δεῖνα τὸν δεῖνα ἔσευεν ἀπὸ χϑονὸς ὑψόσ᾽ ἀείρας, πολλὰς δὲ στίχας ἡρώων ὑπερᾶλτο ϑεοῦ ἀπὸ 

χειρὸς ὑρούσας. ( Vers. 328.) ' Ev τούτοις δὲ μέμνηται καὶ Καυχώνων ὁ ποιητὴς, εἰπὼν ἐλϑεῖν τὸν 

Ποσειδῶνα, Gre γῆϑεν ὕψωσε τὸν Αἰνείαν ἐπ᾿ ἐσχατιὴν πολυάϊκος πολέμου, ἔνίλα Καύκωνες Bug o- 
E enr. IN Iniap. Tox. IV. X 
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Govro, εἰσὶ δὲ οὗτοι Παφλαγονικὸν ἔϑνος, περὶ ὧν τινὲς φέρουσιν iv τῷ καταλόγῳ ταῦτα τὰ ἔπη" 
Καύχωνας avr ἦγε Πολυκλέος υἱὸς “ἄμειβος, ἢ Auvuov, ot περὶ Παρϑένιον ποταμὸν κατὰ δώματα 
γαῖον, 1) κλυτὰ δώματ᾽ ἔναιον. κεῖται δέ, φασι, ταῦτα ἐν τῷ διακόσμῳ μετὰ τὸ, Κρώμναν τ᾽ ΔΑ ἰγια- 
λόν τε καὶ ᾿ρυϑίνους. λέγει δὲ 0 γεωγράφος καὶ ὅτι τὸ τῶν Καυκώνων γένος ἐξέρφϑαρται τέλεον. εἴρη- 

9o rau δὲ περὶ αὐτῶν zai ἐν τῷ τῶν ΠΙ]αφλαγόνων "καταλόγῳ. ἔτι φησὶν ὃ γεωγράφος καὶ ὅτι Καύκωνες, 
οἱ ἐν Πελοποννήσῳ, ᾿“Ιρκαδικὴ μοῖρα, μὴ ἀνεχόμενοι τὸ “επρέου γένος κατάρχειν αὐτῶν, ἣν γὰρ πο- 
γηρὸς 0 “έπρεος, κατῆραν ἐχεῖϑεν εἰς “υχίαν. καὶ ὅρα τὸ εἰς “υχίαν" τοῖς γὰρ τοιούτοις οὐδὲν 
πάντως μετὸν πρὸς τοὺς ἐν Παφλαγονίᾳ Καύκωνας. Ὅτι δὲ καὶ πολυσπερέες οἱ Καύχωνες, καὶ εἴ τι 

που ἄλλο ῥητέον περὶ αὐτῶν ἐν στενῷ, χεῖται xol ἐν τοῖς εἰς τὴν δύσσειαν. καὶ τοιόνδε μὲν ἄρτι 
καὶ τὸ περὶ Kevaovov. ἐφεξῆς δὲ (Vers. 55 |) κείμενον τὸ, Αἰγεία, τίς σ᾽ ὧδε ϑεῶν ἀτέοντα κελεύει 10 
ἀντὶ Πηλείωνος ὑπερϑύμοιο μάχεσϑαι, ὃς σευ ἅμα, χρείσσων καὶ “φίλτερος ἀϑανάτοισιν; ἀλλ cveya- 

θῆσαι, ὃ ἐστιν ἀναχώρησον, ὅτε χὲν ξυμβλήσεαι αὐτῷ, μὴ καὶ ὑπὲρ μοῖραν δόμον "Ἄϊδος εἰσαφίχηαι, 

τὸ δὴ τοιοῦτον ὅλον ῥητὸν παραποιηϑήσεταί mors παρῳδηϑὲν εἴς τινα ταπεινότερον μείζονι αὐτοῦ 

ἀνδρὶ ἀντιβαίνοντα. εἶτα (Vers. 336.) ὁ ταῦτα εἰπὼν Ποσειδῶν τῷ «Αἰνείᾳ ἐπάγει κατὰ συνήϑη Ὁμη- 
ρικὴν προαναφώνησιν τὸ, αὐτὰρ ἐπεί κ᾽ ᾿ἀχιλλεὺς ϑάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ, θαρσήσας δή nura 
μετὰ πρώτοισι μάχεσθαι" οὐ μὲν γάρ τίς σ᾽ ἄλλος roiv ἐξεναρίξει. Καὶ ὅρα ὅπως ἐκ παρόδου 

Bo πεφεισμένως χείλεσιν οἷον ἄχροις τὸν τοῦ “Ιχιλλέως ὑπετονϑόρισε ϑάνατον ὃ φιλαχιλλεὺς "ποιητὴς, καὶ 

ὅτι ἀτέοντα λέγει ( Vers. 31.) τὸν βεβλαμμένον εἰς φρόνησιν ὡς ἀπὸ τῆς προϊστορημένης ἄτης. οἵ 
μέντοι μεϑ “Ὅμηρον οὐκ οἴδασι τὸ ἀτέω ἀτῶ iv πρώτῃ συζυγίᾳ, ἀλλ ἐν δευτέρᾳ κατὰ τὸ βοῶ, 
( Vers. 553.) Καλὸς δὲ ἔπαινος ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ τὸ, καὶ χρείσσονα εἶναι, 0 ἐστιν ἀνδρεῖον, ἐπικρατέ- 20 

στέρον, Ert δὲ zal φίλον ϑεῷ, ἐξ ov " “μυϑικὴ πέπλασται τῶν ϑνητῶν γέννησις ἐχ ϑεῶν. προείρηται 
γάρ που, ὡς οἱ ϑεογεννεῖς διά τινα οὕξω λέγονται ἀρετήν. διὸ καὶ ᾿Αχιλλεὺς ἐρεῖ κατωτέρω, ὡς ἢ ῥα, 
ἤγουν ὄντως δὴ, καὶ 4iviag φίλος ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν ἧεν, οἷς δηλαδὴ ἑαυτὸν ϑεόϑεν ἐγενεαλόγησε 

1211200 βραχέων. αὐτάρ μιν, *quoiv, ἔφην μὰψ αὕτως εὐχετάασϑαι, δηλῶν καὶ αὐτὸς. ὡς τὸ λέγεσθαί 
τινα ἐκ ϑεοῦ αἰνίττεται οὐδὲν ἄλλο ἢ τὸ φίλον ἐχεῖνον εἶναι ϑεῶ. (Vers. 534.) Τὸ δὲ ξυμιβλήσεαν 
ἀντὶ ξυναντήσεις ἐν συμβολῇ πολέμου. τοῦτο δὲ καὶ ἀντιβολεῖν ᾿λέγεται. (Vers. 336.) Τὸ δὲ, ϑά- 
νατον xci πότμον ἐπίσπῃ, καὶ ἐνταῦϑα προϑυμίαν δηλοῖ τὴν εἰς ϑάνατον, ὡς οὐκ ἐλϑόντος φύσι- 
χῶς τοῦ ϑανάτου, ἀλλ αὐτοῦ τινὸς ἐπακολουϑησαντος οἷον καὶ προκαταλαβόντος τὸν ϑάνατον. 

( Vers. 540.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτειτὸ, enu ὀφϑαλμῶν σχέδασ᾽ ἀχλὺν ϑεσπεσίην, ὁ δ᾽ ἔπειτα μέγ᾽ 

ἔξιδεν ὑφϑαλμοῖσιν, ἐπιπρέπει καὶ ὕτε τις ἐξ ἀγνωσίας εἰς μάϑησιν ἔλϑῃ ἐπιμεμελημένος διδασχα- 30 

λιχῶς ἢ ἐχ ϑεοῦ" χαὶ ὅτι εὐθὺς ( Vers. 343, ) ἐπαγόμενον τὸ, ὦ πόποι, ἢ μέγα ϑαῦμα τόδ᾽ ὀφϑαλ- 

μοῖσιν ὁρῶμαι" ἔγχος uiv τύδε χεῖται ἐπὶ χϑονὸς, οὐδέ τι φῶτα λεύσσω, τῷ, ἤγουν ᾧ, ἐφέηκα χατα- 

κτάμεναι μενεαίνων, ἐρεῖ ἂν τις ἐπιβουλευσάμενος μέν τινι, ἀποτυχὼν δὲ, ὡς καὶ ὁ τοῦτο εἰπὼν ᾿ἅχιλ- 

λεύς. (Vers. 548.) Ὅτι ὁ καϑάπαξ ἐχφοβήσας τινὰ εἴποι ἂν, 0 χαὶ περὶ ivstov ὃ ᾿ἀχιλλεύς" 
10 ἐῤῥέτω, οὔ οἱ Ov 'μὸς ἐμεῦ ἔτι wenns ἔσσεται. ὃς καὶ νῦν φύγεν ἄσμεῖνος ἐχ ϑανάτοιο. ϑάῤῥους 

δὲ μαχίμου ( Vers. 550.) τὸ, ἀλλ ἄγε δὴ τοῖς δεῖνα κελεύσας τῶν ἄλλων πειρήσομαι ἀντίος ἐλϑὼν, 
χαὶ τὸ, ἐπὶ στίχας ἀλτο, κέλευε δὲ φωτὶ i ἑκάστῳ, χαὶ τὸ, μηκέτι νῦν éxag ἕστατε, ἀλλ ἄγ᾽ ἀνὴρ ἄντ᾽ 

ἀνδρὸς ἴτω, μεμάτω δὲ μόγεσϑαι. ᾿ἀχιλλέως δὲ ταῦτα λόγοι πρὸς ᾿“Ιἰχαιοὺς. ὡς καὶ τὸ, ἀργαλέον δέ 

μοι ἐστὶ καὶ ἰγ ϑίμῳ περ ἔοντι, τοσσούσδε ἀνϑρώπους épénav xai πᾶσι μάχεσϑαι. Εἴτα (ῥόδα 557. ) 

IMPO TOU λόγου τούτον αἰτίαν μεγαλοπρεπῆ ἐν τῷ ἀπὸ τοῦ μείζονος ἐπιχειρεῖν, φησίν" οὐδὲ κ᾽ 4o 
Move, ( óc πέρ ϑεὺὸς ἄμ fporog 01 "δέ x ᾿ϑήνη, UNES ὃ ὑσμίνης ἐς έποι στόμα χαὶ πονέοιτο, ἀλλ 

ὅσσον Εν ἐγὼ δύ '"ναμαι χερσί τὲ ποσί τὲ χαὶ σϑέΐένει. OU ué τι φῆ), "m μεϑησέμεν, ny ovv ἀμελήσειν, οὐδ᾽ 

ἡβαιὸν, ἀλλὰ μάλα στιχὸς eu δία μπ: ρές * οὐδέ riv. Otw "Tov: uv χαιρήσειν, ὅστις σχεδὸν ἔγχεος ἔλϑοι. 

ὃ δὲ τόπος οὗτος ὕλος χοῆσιμος ἀνδρείοις μὲγ “ἅλῳ xivàt Pu ἐναπειλημμένοις χαὶ ὑπισχνουμένοις ποιεῖν 

δ᾽ δύνανται. ἔτι δὲ καὶ ἀνδρεῖον παράστημα ἔχουσι. M: εχ δον δὲ καὶ νῦν ὃ ᾿“Ιχιλλεὺς. ἴφϑιμος 

εἶναι αὐχῶν. Τὸ δὲ, Uc πὲρ ϑεὸς ἄμβροτος, οὐ πρὸς διαστολὴν 4ϑηνᾶς εἴρηται, ἀλλὰ τοῦ ἀλληγο- 
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ρουμένου  Apsog εἰς μάχην καὶ σίδηρον καὶ τραῦμα. ἐχεῖνα γὰρ οὐ ϑεοὶ ἄμβροτοι. (Vers. 558.) Στόμα 
δὲ ὑσμίνης, ὡς "καὶ πρὸ τούτων στόμα πολέμου. ( Vers. 500.) Τὸ δὲ πονέοιτο οὐ πολὺ ἀπέοιχε τοῦ 20 
ἐφέπειν, ὃ δὶς ἐῤῥέϑὴ ὡς καίριον. ( Vers, 501.) Τὺ δὲ, καὶ σϑένει, ἑτεροῖόν ἐστι τοῦ, χερσί τε ποοί 
τε. χειρῶν μὲν ὁραστηριόοτὴς καὶ ποδῶν ὠχύτης παΐεται ἢ τὴς κατ᾽ αὐτὰ ὕλης ἐπιλιπούσης ἢ καὶ ἐκ 

19) 8ϑοκαμάτου, τὸ δὲ σϑενος, ταὐτὸν ὁ᾽ εἰπεῖν, μένος, ἀεὶ τῷ ζῶντι παραμένει. Τοῦ δὲ ἡβαιὸν ὅτι προῦ- 

πάρχει τὸ βαιὸν καὶ ὁ βαιὸς, δῆλον ἐστίν. εἰ δὲ ἀπ᾿ αὐτοῦ ὁ βαιὼν παρωνόμασται, ζητῆσαι χρή. ἔστι 

δὲ ἰχϑὺς ὁ βαιὼν κατὰ τὸν δειπνοσοφιστὴν ἀχάριστος, ἤγουν ἀχαρίτωτος, ἐξ οὗ ᾿Δττικὴ παροιμία 
T0, μή μοι βαιὼν, χαχὸς ἰχϑύς. (Vers. 502.) 10 δὲ, στιχὸς διαμπερὲς, εἰ καὶ ἑνικῶς πέφρασται, 
ἀλλὰ γενικῶς πλῆϑος δηλοῖ ὡς ἰσοδυναμοῦν τῷ, ἐπὶ στίχας ἀλτο. ( Vers. 565.) Τοῦ δὲ χαιρήσειν καὶ 

10 μετοχή ἐστι τὸ χεχαρηὼς x«l ὄνομα ὃ Χαιρήμων. ὃ δὲ χωμικὸς καὶ χαιρηδόνα ἐξ αὐτοῦ φησὶ τὴν 
“χαράν. (Vers. 564.) Ὅτι "Exp, πείϑειν ϑέλων τοὺς Ἴρωας μὴ πρὸς τὰς εἰρημένας τοῦ ᾿“ἰχιλλέως 

εἴχειν ἀπειλὰς, κέκλετο, "xai οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ ὁμοκλήσας, ὡς αὐτῷ σύνηϑες" Τρῶες ὑπέρϑυμοι, 3o 
μὴ δείδιτε “Πηλείωνα καί χὲν ἐγὼν ἐπέεσσι καὶ ἀϑανάτοισι μαχοίμην" ἔγχεϊ δ᾽ ἀργαλέον, ἐπειὴ πολὲ 
φέρτεροί εἰσιν. οὐδ᾽ AyihÀeUg πάντεσσι τέλος μύϑοις imi ica, ἀλλὰ τὸ μὲν τελέει, τὸ δὲ καὶ utG- 
σηγὺ κολούει, ἀντὶ τοῦ κολοβοῖ καὶ ἀτελὲς ἀφίησι. τοῦτο δὲ οἰχεῖον ῥηϑῆναι πρὸς τὸν πολλὰ οὐχ ἐντε- 
λῶς v ὑπισχνούμενον ἢ ἀπειλούμενον. εἶτα ( Vers, 570.) ὡς ἐρέθυσὰς καὶ ἑαυτὸν ὁ “ἔχτωρ ἐπιφέρει ὅτι, 

τοῦ δ᾽ ἐγὼ ἀντίος εἰμι, xci εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικε" xai ἐπαναλαβὼν "ἐπάγει: εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικε, μένος 40 
δ᾽ αἴϑωνι σιδήρῳ. τοῦτο δὲ τὸ σχῆμα καὶ ἐπαναστροφὴ λέγεται, ὡς ἐν ἄλλοις ἐδηλώϑη, καὶ οὐ μόνον 

ἐπανάληψις. φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ ἐνταῦϑα ὅτι ἀγκύλον τὸ νόημα καὶ πολὺν ἐν βραχεῖ γοῦν ἔχον, καὶ 
20 ὅτι ἐνδιάϑετος ἐπανάληψις. Σημειοῦνται δὲ καὶ ὅτι ἐν Ιλιάδι μὲν πολλάχις ὁ ποιητὴς ἐπανέλαβεν, ὡς 

χαὶ προεγράφη, ἐν δὲ τῇ Ὀδυσσείᾳ ἅπαξ. "Iaréov δὲ καὶ ὅτι τὸ, τοῦ δ᾽ ἐγὼ ἀντίος εἰμι καὶ εἰ πυρὶ 
χεῖρας ἔοικε, μένος δ᾽ αἴϑωνι σιδήρῳ, οἰχεῖον ῥηϑῆναι παρά τινος κατατολμῶντος ἀντιστὴ "ναί τινι 50 
γομιζομένῳ μεγάλῳ. Ὅτι δὲ πυρὶ χεῖρας ἔοικεν ὃ Apis, δηλώσει ἡ ἐν τῷ τέλει τῆς ῥαψῳδιας ταύ- 
τῆς παραβολή. τὸ γὰρ ἐνταῦϑα στενοχωρηϑὲν τῇ φράσει παραβολικῇ ἐχεῖ ἐναργείῳ πλατύνεται. 
(Vers. 370.) ᾿Ιστέον δὲ ὕτι τε τὸ, τοῦ δ᾽ ἐγὼ ἀντίος εἶμι, xoi & 7 πυρὶ χεῖρας ἔοιχεν, ἐπερώνησέ τις, 
καϑὰ ἱστορεῖ ᾿“ϑήναιος, ἐπὶ πλακοῦντι ϑερμῷ παρατεϑειμένῳ v: οὗ πάντες ἀπείχοντο; καὶ ἅμα προπε- 

τῶς ἐπιβαλὼν φλεγόμενός, φησιν, ἐξεφέρετο" xai ὅτι ἀνωτέρω μετὰ τὸ ὁμοκλήσας χεῖται τὸ, q«TO 
δ᾽ ἔμεναι ἄντ᾽ ᾿ἀχιλῆος, τουτέστι σχοπὸς ἣν αὐτῷ τῆς ὁμοκλῆς βῆναι τοὺς Τρῶας ἄντην ᾿Αχιλλέως, 

Ἶ μᾶλλον, αὐτὸς ἀφεώρα δι᾿ ὧν ἔφη πρὸς τὸ ἀντιστῆναι τῷ ᾿Αχιλλεῖ, χαϑὰ ἐδήλωσεν ἐν τῷ. τοῦ δ᾽ 

3o ἐγὼ ἀντίος εἶμι καὶ ἑξῆς. ( Vers. $65.) Tov δὲ δείδιτε τὸ πρῶτον πρόσωπον δείδιϑι. ( Vers. 566.) Τὸ 
δὲ, ἐπέεσσι μαχοίμην, φανερῶς δηλοῖ ὡς μάχεσϑαι οὐ μόνον ὕπλοις ἔστιν xol ὡς ἐνταῦϑα φησὶ ἐγχεὶ, 
ἀλλὰ καὶ λόγοις, ἐξ ὧν τὸ λογομαχεῖν. ( Vers. 568.) Τὸ δὲ, οὐ πάντεσσι μύϑοις, οὐ πάντῃ ψευδῆ 
ἀλλ᾽ ἐπί τι τὸν ᾿Δχιλλέα δηλοῖ, ὃς τὸ μὲν τελέει, τὸ δὲ χολούει. ὧν καλὴ ἡ παρίσωσις. δῆλον δὲ ὡς 

ἀντίχεινται ἀλλήλοις τὸ τελεῖν, O ἐστι τελειοῦν, καὶ τὸ κολούειν. IH δὲ δίπλωσις τοῦ, πυρὶ χεῖρας ἔοικε, 
σχεδιασμὸν λόγου ἐμφαίνει. δοχεῖ γὰρ ὅτι αὐτοσχε" δίως εἰπὼν, εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικε, καὶ ϑέλων μὲν θο 

χαὶ ἄλλο τι προσϑεῖναι, μὴ φέρων δὲ αὐτὸ ἐπὶ στόματος, ἐπανέλαβε τὸ, εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικε, καὶ ἐν 

τοσούτῳ προσεννοησάμενος καὶ ἕτερον ὁμοίωμα ἐπήγαγε τὸ, μένος δ᾽ αἴϑωνι σιδή Ἴρῳ. εἰχὸς δὲ καὶ ὑπὸ 
ἀγωνίας ἢ καὶ ϑυμοῦ ταὐτολογῆσαι οὕτω τὸν ἥρωα. ᾿Ιστέον δὲ ὡς, εἰ καὶ δοχεῖ μὴ ἂν ἔχειν τινὰ φάναι 

ἀσφαλῶς, διότι τὸ μὲν πῦρ ἀπένειμε ταῖς χερσὶ τοῦ ᾿Αχιλλέως, τῷ δὲ μένεϊ τὸν σίδηρον, ἔστι γὰρ οὐκ 

4o ἀνάκριβες χαὶ ἀνάπαλιν εἰπεῖν σιδήρῳ μὲν εἰκάσαι χεῖρας ἀνδριχὰς, πυρὶ δὲ μένος ἡρωικὸν, ἀλλ ὅμως 

οὐκ ἀφυῶς ἐρεῖ τις, πυρὶ μὲν χεῖρας "eine dives διὰ τὸ δηεον καὶ καυστικὸν τῆς χερσὶν ἀνυομένης 1212 2 

μάχης. σιδήρῳ δὲ τὸ μένος διὰ τὸ σιδήρειον, ὥς που φησὶν, ἦτορ, ἐξ οὗ πυρεχβολεῖται τὸ χατὰ τὴν 

καυστειρὰν μάχην πῦρ. (Vers, 572.) θ τι ἐνεργῆ λαλιὰν στρατηγοῦ δηλοῖ τὸν ὡς φάτ᾽ ἐποτρύ νῶν, 

οἱ δ᾽ ἀντίοι ἔγχε᾽ ἄειραν, 0 ἐστιν ἦραν εἰς ἀέρα. τῶν δ᾽ ἄμυδις μἰχϑη μένος; ὦρτο δ᾽ cri. To δὲ, 

12θθάμυδις τούτων ἐμίχϑη τὸ μένος, ἄλλως πρὸ τούτων δεαφόρως ἔφρασεν. οἱ δὲ us" “Ὅμηρον τὸ τοιοῦτον 
ὁμόσε χωρεῖν φασὶ καὶ ὁμόσε γενέσϑαι. «Αἰολικὸν δὲ, ὡς πολλαχοῦ diss τὸ ἄμυδις, διὸ καὶ ψιλοῦ- 

» 2 
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ται, εἰ χαὶ ἰσοδυναμεῖ τῷ Guo. ὁμοίως δὲ Αἰολικὸν καὶ τὸ ἄλλυδις. ( Vers, 865.) Ὅτι χηδόμενος 
τοῦ "Lxropog ὁ. ἀπόλλων φησίν" "Exroo, μηκέτι πύώμπαν AAA, προμάχιζε, ἀλλὰ γατὰ πληϑὺν τε 
καὶ ix φλοίσβοιο δέδεξο, μὴ] πως σ᾽ ἠὲ βάλῃ ἠὲ σχεδὸν ἄορι τύψῃ. καὶ οὕτω μὲν ὁ Φοῖβος. “Εκτωρ 

δ᾽ αὖτις ἐδύσετο οὐλαμὸν ἀνδρῶν ταρβήσας, ὅτ᾽ ἄκουσε ϑεοῦ ὅπα φωνήσαντος. Καὶ ὅρα ὅτι διδα- 
σχαλιχῶς καὶ ὧδε τὸ βαλεῖν xot τὸ τίψαι ἀλλήλων διέσταλχεν, ὡς καὶ μετ᾽ ὀλίγα (Vers. 577.) , τὸν 

10 μὲν δουρὶ βαλὼν, τὸν δὲ σχεδὸν ἄορι τύψας" καὶ ὅτι φλοῖσβον καὶ ἐνταῦϑα, ὡς xci ἀλ"λαχοῦ, ἐπὲ 

μάχης ἔφη, δηλῶν οἵτω τὸν ἐκ τῆς πληϑύος τάραχον" καὶ Ort χαὶ νῦν τὸ δέδεξο ἀντὶ τοῦ ἀντίστηϑε 
ἔφη, ὕϑεν xci προδοκὴ 0 τόπος ὃ ἐπιτήδειος εἰς τὸ οὕτω δέξασϑαι ἢ ἄνδρα ἢ ϑηρίον. ( Vers. 380.) 
Ὅτι ὡς πὲρ ἀναιδείην ἐπιειμένος ὃ ἄγαν καὶ προφανῶς ἀναιδὴς, οὕτω καὶ φρεσὶν εἱμένος ἀλκὴν 
ὃ ἔχων ἔννουν φανερὰν ῥωμαλαιότητα. φησὶ γοῦν" ἐν δ᾽ ᾿“χιλλεὺς Γρώεσσι ϑόρε φρεσὶν εἱμένος ἀλκὴν, 10 
σμερδαλέα ἰάχων, γοργὸν δὲ καὶ τολμηρὸν τὸ, φρεσὶν εἱμένος ἀλκήν. γοργὸν μὲν, ὡς ἐν ὀλιγίστῳ 

20T0v ἄλχιμον xal φρόνιμον δηλοῦν" τολμηρὸν δὲ, ὡς ἐνδύον ἀλκὴ "τὰς φρένας σωματιχώτερον. 
(Vers, 685.) Ὅτι ὝὙδη xai ἐνταῦϑα πόλις “υδίας, μητρόπολις Σαρδιανῶν. "TuoAog δὲ ὕρος καὶ 
αὐτὸς «Τύδιον ὑψηλόν. διὸ νιφόεντα λέγει αὐτὸν 6 ποιητής. ἐκ τούτου δὲ ῥέει ὁ ὑμνούμενος χρυσοῤῥόας 
lloxtwAOg, ὡς καὶ ἐν τῇ "Βοιωτίᾳ γέγραπται. (Vers. 586.) Κεῖται δ᾽ ἐν τούτοις zal τὸ πᾶσα ἀντὶ τοῦ 

ὅλῃ χαταχρηστιχῶς, οἷον, κεφαλὴ δ᾽ ἄνδιχα πᾶσα κεάσϑη, ἤγουν ἐκλάσϑη, ἐσχίσϑη, 0 καὶ £v OÓvo- 

σείᾳ κεῖται. χυρίως μέντοι τὸ πᾶς καϑόλου τι δηλοῖ καὶ διωρισμένον ποσὸν, τὸ δὲ ὅλον ἐπὶ συνεχοῦς 
δοτινὸς ὁλότητος "τίϑεται. λαμβάνεται μέντοι καὶ αὐτό ποτε ἀντὶ τοῦ mg, ὡς Ore τις εἴπῃ, ὕλον τὸ 

πλῆϑος, ἢ ὅλος ὁ στρατός. τὸ δ᾽ αὐτὸ ποιεῖ “Ὅμηρος καὶ ἐν τῷ, πᾶν δ᾽ ὑπεϑερμάνϑη ξίφος αἵματι, 
καὶ, πᾶν ἐξηράνϑη πεδίον, xal, ἐγχέφαλος ἔνδον ἅπας πεπάλαχτο, καὶ, ἔγχος ἐν χροὶ πᾶν κομίσατο, 20 
καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς, ἐν oig χαὶ τὸ, πᾶσαι δ᾽ ὠίγνυντο πύλαι, περὶ οὗ καὶ ἐν τῇ Βοιωτίᾳ εἴρηται. 

Πάσχει δὲ τὴν τοιαύτην ἐνταῦϑα πληγὴν ᾿Ιφιτίων τις ἐσϑλὸς, Ὀτρυντείδης, πολέων ἡγήτωρ λαῶν. 
4o ὃν διασαφῶν ὃ ποιητὴς, ( Vers. 583.) ὕπως τε Ὀτρυντέίδης ἐῤῥέϑη καὶ "τίνος ἣν μητρὸς καὶ πατρί-1291 

δος, φησίν" ὃν νύμφη τέχε Νηὶς Ὀτρυντῆι πτολιπόρϑῳ Τμώλῳ ὕπο, ὡς ἐῤῥέϑη, νιφόεντι, “γδὴς ἐν 
πίονι δήμῳ. ἔοιχε δὲ περιφανὴς εἶναι ὃ ἀνήρ. διὸ καὶ πρώτῃ ἐν ὑσμίνῃ προβέβληται πεσεῖν ὑπὸ τῷ 

"AAA, 0g xci ἐπεύχεται ( Vers, $87.) ἐπ᾿ αὐτῷ οἷα εἰδὼς τὸν ἄνδρα, xoi, χεῖσαι, φησὶν, Ürovv- 

τείδη. πάντων ἐχπαγλότατ᾽ ἀνδρῶν. ἐνθάδε τοι ϑάνατος, ἤγουν, xai ἐνθάδε μέν σοι ϑάνατος, γενεὴ 

δέ τοι ἔστ᾽ ἐπὶ λίμνῃ Τυγαίῃ, ὅϑι τοι τέμενος πατρώιόν ἐστι Ὕλλῳ ἐπ᾽ ἰχϑυόεντι καὶ “Ερμῳ δινήεντι. 
5o Καὶ ὅρα ὅπως καὶ "νῖν ὃ ποιητὴς εὐμεϑόδως τοπογραφεῖ, καὶ ὡς ἐπολυπραγμόνουν oí ἥρωες τὰ τῶν 

ἐχϑρῶν οἷα εἰκὸς, καϑά mov καὶ ὁ ἽΕχτωρ τοπογραφίαν εἶπεν ᾿Ελληνικήν. φιλοχρινοῦνται δὲ τοῖς ὅ0 
ἥρωσι τὰ τοιαῦτα OU μόνον στρατηγιχῶς, ἀλλὰ χαὶ διὰ πολυμάϑειαν. Περὶ μὲν οὖν Πυγαίης & τῇ 

Βοιωτίᾳ ἐῤῥέϑη. Τὸν δὲ Ὕλλον παρατετηρημένως, φασὶν, ἰχϑυόεντα λέγει, ῥέοντα μεταξὺ Θυατεί- 

θὼν χαὶ Σάρδεων, τὸν δὲ ἽΕρμον δινήεντα διὰ τὸ δύσπλωτον. τούτους δὲ ὡς ῥήτωρ ὃ ̓ Δχιλλεὺς καὶ 
6o παρισώσεσι χοσμεῖ, ( Vers. 392.) εἰπών" Ὕλλῳ ἰχϑυόεντι, καὶ Ερμῳ διλνήεντι. ὁ δὲ Ἕρμος κατὰ 

TONO) Hoop ἄρχεται ἐκ Mvalag, xoi διὰ τῆς κατακεχαυμένης ἐνεχϑεὶς εἰς τὴν Σαρδιανὴν ἐκδίδωσιν 

εἰς τὴν τῆς Φωκαίας ϑάλασσαν. ὁ δ᾽ αὐτὸς ἱστορεῖ καὶ ὅτι εἰς τὸν τοιοῦτον “Ἕρμον ὃ Παχτωλὸς ἐκδί- 
12139uc, περὶ οὗ Π]Παχτωλοῦ, ὡς xci "περὶ τῆς Ὕδης, xoi ἐν τῇ Βοιωτίῳ διείληπται. ( Vers. 382.) ᾿Ιστέον 

δὲ Or. πολλὴ καὶ ἐνταῦϑα ποικιλία γραφῆς ἐπὶ τοῖς ὑπὸ tQ Ariel πίπτουσι, δι᾿ ὧν πέπλον ἐξαρτύειν 

ῥητορείας ὁ ποιητὴς, ὁποῖον τινὰ καὶ πρὸ τούτων ἐξύφανε, καὶ οὐχ᾽ ἕνα μόνον, ἀλλὰ πολλοὺς καὶ χα- 
λούς. ὃ μὲν γὰρ Ὀτρυντείδης τηλαυγὲς πρόσωπον τῆς τοῦ ἥρωος ἀριστείας. ἡγεμών τὲ γάρ ἐστι , καὶ 4o 

BEDS ὅσα AyiÀ8 γνωρίζεσϑαι, xci μέσην ὡς ἐῤῥέϑη βάλλεται χατὰ κεφαλήν. (Vers. 394.) ὁ δ ἐπ 
10 αὐτῷ Zh;uoAéov ἐσϑλὸς ἀλεξη τὴρ μάχης dvrijvogog υἱὸς, αἰχμὴ YUITSTOL, ἤτοι κχεέντεῖται;, χατὰ κρό- 

ταψον διὰ τῆς περιχεφ αλαίας. ἡ δὲ οὐκ ἔσχεν, ἤγουν οὐκ ἐχώλυσεν, αἰχμὴ δὲ δι᾿ αὐτῆς ἱεμένη, του- 

τέστε προϑυμουμένη ὡς οἷά τις ἔμψυχος, ἔῤῥηξεν ἐστέον, ἐγκέφαλος δὲ ἔνδον ἅπας πεπαάλακτο. &TO 

(Vers. 402.) dnao)euevre πρόσϑεν αὐτοῦ φεύγοντα μετάφρενον οὔτασε δουρὶ, ὃν xoi εἰκάζει 
παραβολιχῶς πρὸς βοῦν ἐρύγοντα ἐν τῷ ϑύεσϑαι. Μετὰ δὲ τούτους (Vers. 412.) Πριαμίδην Πολύ- 
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δωρον ῥίπτει παραΐσσοντα, γῶτα βαλὼν ἄκοντι. ἐφ᾽ οἷς παραφανέντος "Exropog οἴχτῳ τοῦ ἀδελφοῦ, 

( Vers. 454.) εἶτα ἐξαρπαγέντος, ὑπὸ 4nmoAAwvoe, 4ρύοπα οὔτασε χατ᾽ αὐχένα μέσον ἄκοντι, ue ὃν 

( Vers, 456.) Δημοῖχον τινὰ ἠὔν τὲ μέγαν τε κατὰ γόνυ δουρὶ βαλὼν ἠρύκακεν. εἰτα οὐταζων ξίςεὶ 

μεγάλῳ Ἀὰνεῖλεν. αὐτὰρ «“αόγονον καὶ Δάρδανον υἱοὺς ὁ ἐξ ἵππων ὡσε, τὸν μὲν δουρὶ βαλὼν, 20 
τὸν δὲ σχεδὸν ἄορι τύψας. μετὰ δὲ τούτους Toca τινὰ, υἱὸν ᾿ἄλάστορος, φασγάνῳ ovre καϑ' ἤπαρ, 

ἐλϑόντα λίσσεσϑαι καὶ ἤδη γούνων ἁπτόμενον. πίπτειν δὲ καί τις Movátog ὑπ᾿ αὐτῷ, δουρὶ τρωϑεὶς 

τὸ οὖς. εἰϑαρ δὲ ἤγουν εὐϑέως ( Vers. 475. ) 9 οὔατος ἠλϑ᾽ ἑτέροιο, καί τις ᾿Αγηνορίδης μέσην xz 
κεφαλὴν ἐπλήγη ξίφει; χαὶ ἄλλος τὸν ἀγκῶνα ἐπερονήϑη αἰχμῇ, ἐνϑα ξυνέχουσι τένοντες, era xoL 

φασγάνῳ ἐτύφρϑη τὸν αὐχένα, xal ἄλλος τὸν ἀγκῶνα, ἑτέρας δὲ δυάδος ἄλλης παρὰ τὴν ἀνωτέρω 

10 ἀδελφικὴν τὸν μὲν μαχητὴν ἄνω τοῦ ἅρματος βάλλει, ἐπάγη δέ, φησιν, ἐν νηδύϊ χαλκός. τὸν δὲ 
ἡνίοχον, Ἱἵπποὺυς τρέψαντα, μετάφρενον ἔνυξε δουρὶ, οὗ καὶ ἐκυχήϑησαν τηνικαῦτα οἱ ἵπποι. καὶ 
ὅλως εὐπορία πολλὴ ὥς πὲρ τῷ Δχιλλεῖ τοῦ ῥίπτειν τοὺς ἐμποδὼν, οὕτω καὶ τῷ ποιητῇ τοῦ φράζειν 
τὰ κατ᾽ αὐτοὺς, ὃς καὶ τοὺς ϑανάτους αὐτῶν πολυτρόπους ποιεῖ καὶ τὰ πτώματα, λέγων᾽ δούπησε 

1202 πεέσων, καὶ, δάμασε δέ μιν μεμαῶτα, χαὶ, ἔλιπεν ὀστέα ϑυμὸς ἀγήνωρ, xai, γνὺξ ἔριπ᾽ οἰμώξας, 
γεφέλη δέ μιν ἐπεκάλυψεν, ἢ μᾶλλον apertum xvavén, καὶ, ἤριπε προπαάροιϑεν ποδῶν, καὶ, 
ξίφεὶ μεγάλῳ ἐξαίνυτο ϑυμὸν, Q "on Spe ὁμώνυμον χαὶ τὸ καϑύπερϑεν τοῦ ῥύγχους τοῦ ξιφίου 3o 

ἐχϑύος κατὰ τὸν ᾿᾿ϑήναιον, e φησὶν ἐκεῖνος παρωνόμασται, xal, τὸν δὲ σχότος 006€ κάλυψε ϑυμοῦ 

δευόμενον, καὶ, τὸν δὲ κατ΄ ὕσσε ἔλλαβε πορφύρεος ϑάνατος καὶ μοῖρα χραταιὴ χαὶ, ὁ δ᾽ ἐπὶ χϑονὶ 

χεῖτο τανυσϑείς. τιγὰς δὲ χαὶ ἐσίγησεν ὡς ἔϑανον, ἀρχεσϑεὶς εἰπεῖν μόνον ὕπως énÀr γῆσαν. οὕτω 

20 φιλότιμος ἐνταφιαστὴς χαὶ τῶν τοιούτων ὃ ποιητής. ἐντεῦϑεν δέ τις ὁρμώμενος παρατηρήσεται χαὶ 
τὴν ἐν τοῖς ἑξῆς ἐπὶ τοῖς ὁμοίοις Ὁμηρικὴν φραστιχὴν. τῶν δὲ ἀνωτέρω σποράδην κειμένων, ὅσα τινὸς 

ἀναπτύξεως δέονται, τοιαύτη τις ἡ διάϑεσις. ( Vers. 395.) Τὸ uta ἀλεξητὴρ μάχης εἶχεν ἂν παρά 
τινι ϑρασυγράφῳ συνϑεῖναι τὸν ἀλεξίμαχον πρὸς ὁμοιότητα τοῦ ἀλεξητὴρ κακῶν, ὃς ἐστιν ἀλεξίκακχος; 

χαὶ ἀλεξητὴρ΄ φαρμάκων ὃ ἀλεξιφάρμακος. ( Vers. 599. ) Τὸ δὲ πεπάλακτο ἐλλιπῶς ἔχει. τὸ γὰρ 

πλῆρες πεπάλακτο λύϑρῳ jj αἵματι 1) καὶ ἀμφοτέροις, ὡς πολλαχοῦ φαίνεται. (Vers. 409.) Τὸ δὲ 

ἐρύγοντα τί δηλοῖ, μετ᾽ ὀλίγα ῥηθήσεται, ὡς πὲρ καὶ τίς ὁ ἐνταῦϑα Πολύδωρος. ( Vers. 413. .) Τὰ 

γῶτα δὲ ὅποι κεῖνται παραδεικνὺς φησί" τὸν βάλε μέσον ἄκοντι νῶτα, ἀντικρὺ δὲ διέσχεν, 9 ἐστι 

διέσχισε, παρ᾽ ὀμφαλὸν ἔγχεος et gun. δι᾿ ὧν δηλοῖ μέσον εἶναι χαὶ τὰ νῶτα, καϑὰ καὶ ὃ "ὀμφαλὸς 4o 

ὁ αὐτῶν ἀντικρύ. ᾿Ενταῖϑα δὲ ὅρα καὶ τὸ, ἔγχεος αἰχμὴ, 0 ἐστιν ὀξύτης. οὐ γὰρ πάντῃ ταὐτὸν 

ὅ0 ἔγχος εἰπεῖν καὶ αἰχμήν. ( Vers. 459.) Ὁ δὲ “αύόγονος τὸ κύριον προπαροξίνεται ἐν τοῖς ἀχριβεστέ- 

ροις τῶν ἀντιγράφων xarà τὸ ᾿Αντίγονος. ( Vers. 462.) “άρδανος δὲ καὶ Tete. οἱ ῥηϑέντες τὸ ἐϑνιχὸν 

χαὶ χοινὸν εἰς κυριωνυμίαν ἐξιδιώσαντο, τοῖς βασιλεῦσιν ὁμωνυμησαντες,, ἐξ ὧν τὰ ἐϑυνιχὰ Lose τε 

καὶ Δάρδανοι, ὁ ὃ καὶ ἐπὶ ἄλλων γέγονεν, ὡς ἐν τῇ Βοιωτίᾳ δεδήλωται. καὶ ὃ ῥηθεὶς δὲ 4A «arp ἐξ ἐπι- 

ϑέτου εἰς χύριον ἐμερικεύϑη ὄνομα. ἀλάστορες γὰρ κυρίως μὲν δαίμονές τινὲς ἐριννυώδεις, οἱ οὐκ ἂν 

λάϑοιντο, καταχρηστικῶς δὲ καὶ οἱ ἁπλῶς φαῦλοι ἐχϑροί. Ὁ δὲ Ὁμηρικὸς οὗτος ἀνεπαχϑῶς καὶ οὐκ 

ἐπὶ ψόγῳ ᾿“λάστωρ λέγεται ὡς μνήμης, οὐ μὴν λήϑης ἄξιος c ὦν. ἔστι δὲ τοῦ ὡς ἐῤῥέ!δη ἐπὶ ψόγου 

ἁλάστορος χρῆσις παρά τὲ ἄλλοις, χαὶ παρὰ τῷ εἰπόντι τὸ; Διονύσιος ὁ τιάσης ytvO ὑμενος Σιχελίας 

ἀλάστωρ. ( Vers. 472.) Τὸ δὲ ovg ἐκ τοῦ οὗας συγχέχοπται, οὗ εὐθὺς κεῖται γενικὴ ἐν τῷ, δι᾿ οὔα- 

τος 2A ἑτέροιο. ( Vers. 488. ) Τὸ δὲ χυχηϑῆναι πάνυ ἐμφαντιχῶς ἐπὶ πτυρμοῦ καὶ συγχύσεως ἵππων 

áo εἴρηται ἀπὸ τοῦ κυκῶ, ἐξ οὗ καὶ τὸ ἔδεσμα ὁ κυχεών, λέγεται δέ ποτε χαὶ ἐπὶ ταράχου πραγμάτων 

ἡ κύκησις. ἀπ᾽ αὐτοῦ δὲ xoi παρὰ τῇ κωμῳδίᾳ τὸ zvg*zavav. αὐτὸ δὲ ἴσως καὶ ὠνοματοπεποίηται,; ὡς 5o 

xai ἡ χορχορυγή. ( Vers. 399. ) To δὲ; δάμασε δέ μιν μεμαῶτα, πάνυ ἐπιτρόχως ἔχει καὶ ἐλλιπῶς, οἷα 

συντεμνομένου χαὶ τοῦ λόγου τῷ πεσόντι. ἄδηλον γὰρ τί ποτε μέμαεν ἐκεῖνος, εἴτε φυγεῖν. εἴτε λισσε- 

σϑαι, εἴτε μάχεσϑαι. ( Vers. 405.) Τὸ δὲ, ἔλλιπεν ὀστέα ϑυμὸς , πρὸς διαστολὴν δἰρηται τὴς λειπο- 

ϑυμίας, ἐφ᾽ ἧς καὶ αὐτῆς λείπειν τινὰ ϑυμὸς λέγεται, ovy. ὥστε μὴν καὶ τὰ ὀστᾶ λιπεῖν. τότε γὰρ 

ζωπυρόν τι ζωτικὸν ἔνδον ὑποτύφεται, ἐνταῦϑα δὲ παντελὴς ϑυμοῦ λεῖψις. ( Vers, 458.) To δὲ, ἐξαί- 
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yvro ϑυμὸν. δηλοῖ μὲν τὸ ἀφείλετο τὴν ψυχὴν, συντάσσεται δὲ αἰτιατικῇ ἄλλον τρόπον 1 περ ἐν Ὀδυσ- 

σείᾳ τὸ, τυιρῶν αἰνύμενοι, ᾿ΑΔιτιχῶς. οὐ γὰρ πᾶντας ἐχεῖ τοὺς τυροὺς ἣν αἴνυσϑαι, ἀλλὰ μέρος αὐτῶν. 

γίνεται δὲ τὸ ῥῆμα j ἐκ τοὺ ἄνω τὸ εἰς ϑάναιον τελειῶ, ὡς TO. ἢ ϑὴν σ᾽ ἐξανύω γε και ὕστερον ἀντι- 

βολήσας. χαὶ ἔστιν ἄνω ἀνίω ἄνυμι καὶ πλιονασμῷ τοῦ L αἴνυμι, ἢ) ὡς xai αὐτὸ ἀλλαχόϑι δηλοῦται, 

ἀπὸ τοῦ αἴρω τροπῇ τοῦ ἀμεταβύλου, αἴνω αἰνύω αἴνυμι. ( Vers. 470.) 10 δὲ, oxorog 000 ἐκάλυψε 

ϑυμοῦ δευίμενον, πρὸς σαφήνειαν διέσχεύασται. οὐ γὰρ πᾶς καλυφϑεὶς τοὺς ὀφϑαλμοὺς τῷ σχότῳ 

ἤδη καὶ τεϑνηκέν, εἰ μὴ καὶ Pu ὃ ἐστι ψυχῆς, δείεται. ( Vers 471.) Θαυμασιως δὲ τὸ Says 

60 ψυχῆς δείεσϑαι εἶπεν. xoi "οὐκ ἂν τις αὐτὸ ἢ μωμήσαιτο ἢ μιμησαιτο. ( Vers, 476.) δίς, δὲ v0 

πορφύρεος ϑάνατος ἐγνθυμητέον τὸν ᾿“ϑήναιον ἱστοροῦντα, ὕτι γράψαντος ᾿Αλεξάνδρου εἰς ᾿Ιωνίαν καὶ 

πρώτοις Χίοις. ὕπως αὐτῷ πορφύραν ἀποστείλωσιν, ἀναγνωσϑείσης τῆς ἐπιστολῆς. παρὼν Θεόκρι- 10 

τος ὃ σοφὸς ἔφη νῦν ἐγνωχέναι τὸ παρ᾽ Ὁμήρῳ εἰρημένον, ἔλλαβε πορφύρεος ϑάνατος καὶ μοῖρα 
κραταιὴ, αἰνιττόμενος ἐχεῖνος πορφύρεον ϑαάνατον ἢ ὃν πάσχουσιν αἱ πορφυραι διὰ τὴν ἐξ αὐτῶν 

βαφὴν ἢ καὶ ὕτι ϑανατηρὰ πείσονται οἱ πορφυρέες, εἴ τε πονηρεύονται περὶ τὴν ἄγραν τὴς πορφύρας, 
1214ro δ᾽ ὕμοιον καὶ οἱ βλάπται, εἴ τι βλάπτουσι τὰς πορφυρίζδας. ( Vers. 384.) ' Ev δὲ τοῖς προεχτε- 

ϑεῖσι χεῖται καὶ ἡ ὑπὸ πρόϑεσις ᾿Αττικῶς μετὰ δοτικῆς ἐν τῷ, Τμώλῳ ὑπὸ γερόεντι, ἤγουν ὑπὸ τὸν 

Τμῶλον. ἱστορεῖται δὲ xci ἡ ἐχεῖ γῇ πίειρα εἰναι. καὶ ἔστιν ἀληϑῶς τοιαύτη. ἐτπιάγει γάρ' “Ὑδης 

ἐν πίονι δίμῳ. (ΜΝ εν5. 386.) Τοῦ δὲ κεάσϑη ϑέμα τὸ xs χεάσω ἢ χεάζω, ὅϑεν καὶ κέδρος ἡ χεαζο- 

μένη ῥᾷον πλεονάσαντος τοῦ ὃ. (Vers. 388.) To δὲ τὸν ᾿θτρυντείδην πάντων ἐκπαγλότατον ἀνδρῶν 
εἰρῆσθαι, ὃ καὶ τῷ “Ιχιλλεῖ προσεῤῥέϑη που, λόγου ἄξιον καὶ τὸν τοιοῦτον ἐμφαίνει εἰναι, οὗ καὶ τὸ 

παραποτάμιον πατρῷον τέμενος ἐξαίρετόν τι ὡς ἔοικεν ἣν. ( Vers. 393.) προμαχόμενος δὲ ἐχεῖνος ἀνή- 20 
ρηται ὑπὸ ᾿“χιλλέως, ὡς δηλοῖ τὸ, τὸν μὲν, ἤγουν τοῦτον, ᾿“΄γαιῶν ἵπποι ἐπισσώτροισι δατέοντο πρῴτῃ. 

ἐν ὑσμίνῃ. χαϑ' ἣν xai προέπεσεν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐν ἄλλοις μὲν ἔφη ὡς ἔστειβον ἤγουν κατεπάτουν 
ἵπποι νέχυας" ἐνταῦϑα δὲ ἄλλως φράζων φησίν" ἐπισσώτροις δατέοντο, ἤτοι ἐμέριζον, τουτέστι τοῖς 
τῶν τροχῶν χανϑοῖς xaríxomrov διερχέμενοι ἄνω τοῦ νεχροῦ. καὶ νῦν μὲν τὸ δατεῖσίξαι ταὐτὸν ἐστί 
πως τῷ οἱονεὶ δαιτρείειν, ἡ δὲ τραγῳδία καὶ τὸ ἁπλῶς pitt οὕτω λέγει. ϑείαν γοῦν δύναμιν ἐνδα- 

10 *reioÓ o φασὶ τινες, ἤγουν κατὰ ἕχαστον μερίξεσϑαι. (Vers. 599.) ' Eri μετὰ τὸ πεπάλαχτο τὸ πρὸ 

βραχέων ῥηϑὲν χρᾶταί τινι παρηχήσει ὁ ποιητὴς, εἰπών" 4ημολέοντα δάμασσεν, εἶτα ( Vers, 400.) 
ἐπαγαγὼν, ᾿Ἱπποδάμαντα δὲ οὕτασεν. ἦν δὲ ἂν σαφὴς παρήχησις, ἐὰν τὸ δάμασε τῷ “Ἱπποδάμαντι1298. 

παρέχειτο, οἷον, ᾿Ιπποδάμαντα δ᾽ ἔπειτα δάμασσεν. οὐκ ἡϑέλησε δὲ οὕτως ἐκφανῶς ποιῆσαι» ἀλλὰ 

μόνον ἐνέφηνεν ὅτι δυνάμενος ἱλαρῆναι τὸ τοῦ χωρίου σχυϑρωπὸν σχήματι κάλλους, οὐκ ἔχρινεν οὕτω Zo 

δέον ποιῆσαι, ἀλλ ἀνυπόπτως τῷ Δημολέοντι τὸ δάμασε παραϑέμενος, ὃς καὶ αὐτὸς εἰς “αμολέοντα 
δωριζόμενος ἐποίησεν ἂν τὴν αὐτὴν παρήχησιν, εἶτα καϑαρώτερον ποιεῖ ὃ ἤϑελε. παρηχεῖ γὰρ ὁμοίως 
καὶ τὸ, “αμολέοντα δάμασσε, καὶ τὸ, ᾿Ϊπποδάμαντα δάμασσε. ( Vers. 405.) Τὸ δὲ ἐρύγοντα καιρία 
λέξις ἐπὶ ταύρου σφαζομένου, μιμουμένη ὀνοματοποιίας τρόπῳ τὴν τηνικαῦτα τοῦ ζῴου βοήν. διὸ καὶ 

Ζρησάμενος ὁ ποιητὴς τῇ τοιαύτῃ λέξει ἐπιμένει διὰ τὸ καίριον, εἰπὼν ὅτι * Inztoódpeg δουρὲ τρωϑεὶς 

τὸ μετάφρενον ϑυμὸν ἄϊσϑε χαὶ ἤρυγεν, ὡς Ors ταῦρος ἤρυγεν ἑλκόμενος “Ελιχώνιον ἀμφὶ ἄναχτα 

κούρων ἑλκόντων, γάνυται δέ τε τοῖς ̓ Ενοσίχϑων, ὡς ἄρα τόν δ ἐρύγοντα λίπεν ὀστέα ϑυμὸς ἀγήνωρ. - 
20 ( Vers. 403.) Ἔστι δὲ δευτέρου ἀορίστου "τὸ ἤρυγε καὶ τὸ ἐρύγοντα, ὧν ϑέμα τὸ ἐρεύγῳ. δηλοῖ δὲ 

0 ἐρυγὼν ταῦρος τὸν τὸ αἷμα ἀνερυγγάνοντα τῇ διακοπῇ τῆς τραχείας ἀρτηρίας καὶ τῇ διαιρέσει τοῦ | 

στομάχου ἤτοι ἰσοφάγου. ἐνταῦϑα δέ φασιν οἱ παλαιοὶ ὅτι τὸ δόρυ μέχρι τοῦ Seo) φϑάνει. ἔστι 4o 

δέ, φασιν, ὃ ϑυμὸς ἀδήν τις μεταξὺ τῶν κλειδῶν χείμενος πρὸς τὸ μὴ πλήττεσϑαι ὑπὸ τοῦ ὀστοῦ 

τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν. φασὶ δὲ τοὺς ϑύοντας τῷ ᾿"λικωνίῳ Π|Ἔοσειδῶνι δοκεῖν καλλιερεῖν, ὡς καὶ 
ἀλ λαχοῖ τοιοῦτόν τι ἐῤῥέϑη, ὕτε ὃ ϑυόμενος ταῦρος μεγάλα ἐρεύγεται, ὡς χαίροντος τοῦ Ποσειδῶνος 

τῷ ἤχῳ, χαϑὰ δηλοῖ xci ὃ ποιητὴς ἐν τῷ, γάνυται ᾿Ενοσίχϑων. περὶ δὲ τοῦ “δλικώνιος, εἰ καὶ δοκεῖ 
λέγειν τὸν ἐν ' Ελικῶνι τιμώμενον, ἀλλ᾽ οἱ παλαιοὶ ταῦτα φασί. Νηλεὺς ἐν Μιλήτῳ ἱερὸν Ποσειδῶνος 

᾿Ελικωνίου ἱδρύσατο κατὰ μίμησιν τοῦ ἐν EMxy τῆς ᾿Δχαΐας. παράγουσι δὲ τὸ τοιοῦτον ᾿ Ελιχώνιος 
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οὕτως. οἱ «Αἰολεῖς ἐχ πρωτοτύπου, φασὶ, πληϑυντικῆς γενικῆς ποιοῦσι τύπους χτητιχοὺς, οἷον, ἕτεροι» 

ἑτέρων, ἑτερώνιορ᾽ ἄλλων, ἀλλώνιος" ἐτύμων, ἐτυμώνιος" ἀνέμων, ἀγεμώνιος» xci δι᾿ εὐφωνίαν 

ἀνεμώλιος. οὕτω, φασὶ, xoi ᾿Ελίχαι ᾿ Βλικῶν, ὄνομα τόπου, ᾿“δλικώνιος, ἵνα ἢ», φασιν,  EAixei- 

viog ὃ ἐν ᾿Ἐλίκαις τῆς goa τιμώμενος. x«i οὕτω μὲν αὐτοί. ἡ δὲ * ἱστορία βούλεται μάλιστα τὸν So 

τοιοῦτον τόπον ᾿Ζσιανὸν εἰναι xci περὶ τοὺς ἤΙωνας. ᾿Ιώνων γὰρ εἴρηται ἴδιον τὸ οἴεσίαι καλλεερεῖν, 

ὅτε ὃ “ταῦρος ϑυόμενος péro ἐρεύγεται. οἱ δὲ Ἴωνες Aoiavot. (Vers. 402.) To δὲ ἀίσϑειν γίνεται ἀπὸ 

τοῦ ἄω τὸ πνέω, ἐξ οὗ χαὶ τὸ ἀσϑμα καὶ τὸ ἀσϑμαίνειν. ἐκ δὲ τοῦ τοιούτου ἀΐσϑειν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ 

ἐῤῥέϑη, καὶ ἡ αἴσϑησις κατὰ συναίρεσιν γίνεται. (Vers. 407.) Περὶ δὲ τοῦ μνημονευϑέντος Πολυδώρου 
ἱστορεῖ, ὅτι αὐτὸν οὔτι πατὴρ εἴασκε μάχεσϑαι, οὕνεκά οἱ μετὰ παισὶ νεώτατος ἔσχε γόνοιο, καί οἱ φίλ- 

10 τατος ἔσκε" πόδεσσι δὲ πάντας ἐνίκα. δὴ τότε νηπιέῃσι, τουτέστι παιδιχαῖς, δομαῖς δηλαδὴ 1) φρεσὶ, 

ποδῶν ἀρετὴν ἀναφαίνων, ϑῦνε διὰ προμάχων, cg φίλον ὥλεσε ϑυμόν. ἔβαλλε γὰρ AyiAAsUg ἄκοντι; 
ὡς προεῤῥέϑη. νῶτα παραΐσσοντα ὅϑι ζωστῆρος οχῆες χρύσειοι σύνεχον καὶ διπλόος ἤντετο ϑώρηξ, 
περὶ ὧν ἀλλαχοῦ εἴρηται" ἀντιχρὺ δὲ διέσχεν, ὡς καὶ αὐτὸ προεγράφη, παρ᾽ ὀμφαλὸν ἔγχεος αἰχμή. 
( Vers. 416. sqq.) “νὺξ δὲ ἤγουν ἐπὶ γόνυ πεσὼν καὶ οἰμώξας προτὶ ol, ἤγουν πρὸς ἑαυτῷ, ἔλαβεν 
ἔντερα χερσὶ λιασϑείς. “Εχτωρ δ᾽ ὡς ἐνόησε κασίγνητον ἔντερα χερσὶν ἔχοντα xov. ὀφϑαλμῶν αὐτῷ 

/ κέχυτο ἀχλύς" οὐδ᾽ dg ἔτ᾽ ἔτλη δηρὸν ἑκὰς στρωφᾶσϑαι, ἀλλ᾿ ἐναντίος ἠλϑὲν ᾿Αχιλλέως, ὀξὺ δόρυ 
κραδάων, φλογὶ κίχελος. αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς ὡς ἴδεν, ἤγουν ὡς εἶδ᾽, ὡς ἀνέπαλτο, ἤγουν λίαν ἀνεπή- 4o 
δησεν, ὑφ᾽ ἡδονῆς δηλαδή. ὕτι δὲ τοῦ ὡς, πολλῶν ὄντων σημαινομένων, κατὰ Τρύφωνα ἔστι τις καὶ 

χρονική ποτὲ σημασία, φαίνεται ἐν ἐπιστολῇ τοῦ βασιλέως ᾿Αντιόχου, οἷον, ὡς ἂν οὖν λάβης τὴν ἐπι- 

20 στολὴν, σύνταξον κήρυγμα ποιήσασϑαν, ἤγουν ἡνίχα ἂν λάβης." καὶ εἰπὼν & neg ἐν τοῖς ἑξῆς ῥηθϑήσε- 
ται, οὐκ ἐχφοβεῖ ὅμως τὸν " Exrogo , φάμενον πρὸς ἄλλοις καὶ ὅτι οἶδα ὡς σὺ μὲν ἐσϑλὸς, ἐγὼ δὲ οὐ 
τοιοῦτος, ἀλλ᾽ ἴσως δράσω τι μέγα κατὰ σοῦ δουρὶ βαλών" ἐπεὶ καὶ ἐμὸν βέλος ὀξὺ πάροιϑε, τουτέστιν 
ὀξεῖαν προβέβληται τὴν αἰχμήν" καϑότι xci ἀνωτέρω χεῖται τὸ, ὀξὺ δόρυ χραδάων. ἔνϑα ὅρα καὶ 
ὅτι πλαγίως πως ὃ ἽΒχτωρ τὴν τοῦ ᾿Αχιλλέως καταῤῥιπτεῖ ἀρετὴν, οἱονεὶ λέγων, οὐ χερσὶν ἐχεῖνον ἀλλὰ 
βέλους ὀξύτητι καὶ ὅπλων ἀρετῇ τοὺς ἀντιχαϑισταμένους ἀναιρεῖν. τινὲς δὲ τὸ πάροιϑεν ἐνταῦϑα χρο- 
νικὸν - A ἵνα λέγῃ ἀστείως ὃ ἽἝχτωρ € ὅτι πρὸ τούτου καὶ χϑές mov καὶ πρῴην καὶ πρὸ τῆς νῦν 

ὥρας ὀξὺ εἶχον βέλος, ὅτε δηλαδὴ πολλοὺς ἀνεῖλον, ἐν δὲ τοῖς καὶ ]αάτροκλον. καὶ τοῦτο μὲν τοιοῦτον. 

( Vers. 406.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι ἐνταῦϑα χοινὸν ἐπίϑετον ἐξιδιώϑη πρὸς κύριον ὄνομα. Πολύδωρος μὲν 

γὰρ προεῤῥέϑη που γυνὴ *xaÜ ὁμοιότητα τῆς μυϑιχὴς Πανδώρας. ἐνταῦϑα δὲ Πριαμίδης οὗτος 50 
$o ὃ Πολύδωρος ἐκ δώρων φύσεως παρονομασϑεὶς, ἅ περ ἀλλαχοῦ ϑεόσδοτα ὁ Ilagig εἰπεν. ᾿Ιστέον δὲ 

ὅτε δῶρον κοινῶς μὲν τὸ διδύμενον , ἔστι δὲ καὶ κύριον ὄνομα, καὶ οὐ μόνον παλαιὸν. ἐξ οὗ καὶ οἱ 

4ωρμεῖς, ἀλλὰ καί τις ὑστερογενής" iq ᾧ νέῳ τε ὄντι καὶ μεγάλῳ xoi καλῷ καὶ ἐπιδειχνυμένῳ πρός 
; τινος ἐπὶ ϑαύματι ἐ ἐν Avete. "Molotov ὃ 0 Κεῖος ὦ ἔφη τὸ τοῦ ᾿Οδυσσέως πρὸς Δόλωνα, 7 óc yv TOL ucya- 

λων δώρων ἐ “πω ϑυμὸς, ἤγουν ἀγαπᾷς τὸν μέγαν Δίῶρον, μέταλ «βὼν ἀστείως ἐκεῖνος τὴν γένι- 

χὴν πληϑυντικῶν εἰς αἰτιατικὴν évixiv , ἧς ἡ εὐϑεῖα ὁ μεγάλος duos, οὗ κλητιχὴ y ὦ μεγάλε; παρ᾽ 
«Αἰσχύλῳ, ὡς τὸ, ὦ μεγάλε Ζεῦ. (Vers. 408.) To δὲ, νεώτατος γόνοιο, διὰ σαφήνειαν εἴρηται. οὐ 
γὰρ πάντων παίδων νεώτατος ὃ Πολύδωρος, ἀλλὰ τῶν τοῦ Πριαμιχοῦ γόνου. ( Vers. ἀρ9.) Τὸ δὲ 

ἔσχε δὶς ἐῤῥέϑη, χατ᾽ ἐπιμονὴν, ὡς οἷα ἐν ποιήσει καίριον. Τὸ δὲ, πόδεσσι πάντας ἐνίχα, περί- 
12θάφρασίς ἐστι τοῦ ποδώκης nv. ποδῶν δὲ ἀρετὴν φιλοσόφως λέγει τὴν ὠχύτητα, ἣν ἐξευτελίξει ἐὰν 

| 4o ἀκαίρως γίγνοιτο. ἰδοιὶ γὰρ ὃ Πολύδωρος. iv χεγοῖς ἐπιδειχνύμενος καὶ ἀναφαίνων τὴ y τῶν ποδῶν 

ἀρετὴν; περιπίπτει TQ uA ἀφυλάκτως ἐκ παρόδου καὶ πίπτει. "loréov δὲ O*ri, ὡς περ ἀρετὴ 60 

ποδῶν τὸ ὠχύπουν, οὕτω χαὶ χειρῶν ἑτέρα τις ἀρετὴ κατὰ τοὺς σογοὺς εἰπεῖν καὶ ὁ ϑαλμῶν ἄλλη, 

ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων xar! ἄνϑρωπον μελῶν τὲ χαὶ μερῶν xci μορίων, Τὸ δὲ ἀναφαίνων 

πάνυ ἀγαϑὴ λέξις, τὴν iz τοῦ δυνάμει πρόοδον εἰς τὸ ἐνεργεῖν δηλοῦσα. ( Vers. 410.) ἸΙστέον δὲ ori 

ὃ μὲν Ὅμηρος Πολύδωρον οἷδε τοῦτον Πριαμίδην νεώτατον ἐν πολέμῳ πεσόντα, οἱ δὲ ue" “Ὅμηρον, 

ἐν οἷς χαὶ Εὐριπίδης, ἀλλα περὶ Πολυδώρου ϑρυλλοῦσι, καὶ ὅτι ὁ μὲν παρὰ τοῖς ἄλλοις Πολύ- 
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δωρος Πριάμου ὴν χαὶ “Εχάβης;, οὗτος δὲ ὁ παρὰ τῷ ποιητῇ Πριάμου χαὶ "deco ox, ὡς, αὐτὸς ἐρεῖ προϊών. 
1215*( Vers. 413.) Τοὺς δὲ ouv τας τοῦ ζωστηρος oye φασι τινες κρίκους εἰναι, οἷς hie ουγείχετο 

ὁ ζωστὴρ πρὸς τὸν ϑώρακα. ποῦ δὲ ἡ τοιαύτη του ζωστῆρος nv συνοχὴ; xal ὅτι περί που TOY our cc) 0v, 

δηλοῖ ὁ ποιητὴς εἰπὼν, τὴν αἰχεὴν τῶν Aki; αὐτόϑι ἐνοχήψασαν διασχεῖν ὡς εἴρηται, αντιχρὺ 

παρ᾽ ὀμφαλ ἰόν. ( Vers. 415.) "Urs δὲ τὸ διέσχε χαὶ ἁπλῶς τὸ διασχεῖν ἀντὶ τοῦ διαπεράσαι καὶ ὅδε 

σχίσαι λέγεται; πολλαχοῦ ἐρρέϑη. καὶ ἔστι λέξις καιριωτάτη ᾿Αττιχὴ, ταὐτὸν ποτε δυναμένη τῷ διαμ- 

περὲς 22d. ovre διασχεῖν τις sis λέγεται OU τως ἅμαξα διασχοῦσα λαὸν ἐ ἔρχεται. οὕτω xci βέλος 

ἀντιχρὺ διέσχεν. Gy ere 4 17. ) ρα δὲ καὶ ὅτι δὶς εἰπὲ το ἔντερα διὰ σαφήνειαν; χαίτοι δυνάμενος 

χαὶ ἄλλως ποιητικώτερον τὴν λέξιν προαγαγεῖν. τὰ γὰρ αὐτὰ xci MAE xci νηδύϊα λέγεται. ὕτι δὲ πρὸς 

ὁμοιότητα μεταςφοριχὴν x«l yng ἔντερα λέγεται"; 0 παρὰ τῷ ᾿᾿ϑηναίῳ κείμενος “ωρίων δηλ oi, λέγων" 

ἔουλοι χέχληνται μέλανες yug yov ἔντερα γαίης. Καὶ ὅρα τὸ ἴουλοι. δοκεῖ γὰρ ὁ jue s ἔντερα γῆς 

10 εἰπεῖν ἐνται ϑα οὐ πάντα τὰ ὑπὸ γὴν σχωλήχια; μόνους δὲ rovg ποδωτοὺς ἰοὐλ ους "οἷς διὰ τὸ noit. 

πουν τὰς μακρᾶς ves 0 "lvzoq Quy παρεικάζων ἰουλυ "πέξους ἐκείνας ἔφ ἢ. αἰτοῖς δὲ χαὶ ἡ περὶ πρώτην 

"gn y βλάστησις᾽ του γενείου ἐἰχαζοιεένη λέγεται ἴουλ ος χαὶ αὐτή. ὅτι δὲ λάβραχκα ἐντερεύειν &gij τις παρὰ 

τὸ ἔντερον. ἀπ᾽ αὐτοῦ δὲ χαὶ διεντέρευμα ἐλέχϑη τῷ κωμιχῷ y οἶδεν ὁ περιτυχων αὐτοῖς. (Vene 19-) 

To δὲ λιασϑεὶς ἀντὶ τοῦ πεσων; παραχκατιὼν δὲ καὶ ἐπὶ τοὺ κυλίεσϑε τὴν λέξιν τίϑησιν» εἰπὼν. λια- 

ζόμενον ποτὶ γαΐῃ" ὥς τε οὐχ Gl λιάξεσϑαι TO ἐκφεύγειν. ( Vers. 420. ): To δὲ, κατ ᾿ὀφϑαλμῶν χέ- 

χυτο ἀχλὺς, σημειωτέον. εἰς τὸ πρὸ μιχροῦ ῥηϑὲν, ὅτι δηλαδὴ οὐ πᾶς ὁ σχοτωϑεὶς τοὺς ὀφϑαλμοὺς 

ἤδη καὶ τέϑνηκεν. ἰδοὺ γὰρ 0 " Exrwp ay υϑεὶς τὴν ὄψιν zn. 0 μέντοι Πολύδωρος ἀνωτέρω vegiéha n κυαγέῃ 

E νεκρὸς κεῖται) φίλον ολέσας ϑυμον, ὡς ὁ ποιητὴς εἶπεν. ἔνϑα τὸ φίλον ϑυμὸν διμοιὸν 

ἐστι a φίλον ἦτορ, καὶ φίλαι χεῖρες xci φίλα γούνατα, καὶ τοῖς ὁμοίοις, & zai προεῤῥέϑησαν. 

(Vers. 422.) To δὲ, pios ἴχελος, ἀπεστένωσεν ἐνταῦϑα ὁ ποιητὴς ἐπὶ “Ἕχτορος ὡς μηδὲν τέως 

γενναῖον ἀνδρισαμένου. ἐν μέντοι τοῖς ἑξῆς ἐπὶ τῷ Api λαμπρὰν ἐχ πυρὸς ποιήσει παραβολήν. 

(V ers, 423.)" To δὲ ἀνέπαλτο ἐνθουσιασμὸν ϑήλοῖ TOU ἥρωος. εἰ γὰρ τὰ ἡφαιστότευχτα ὕπλα πρὸ 

20 μιχροῦ ἰδὼν ἀνέλαβε ϑυμὸν *uvigó ds TOU " Exrogog , τίς ὧν εἴη ἄρτι αὐτὸν ἐχεῖνον ἰδὼν; 1j δὲ λέξις 

αὕτη obe χαὶ ἐπὶ ἵππου opO ov ποτὲ στάντος διὰ πτυριον Ἰ) ἄλλο τι πάϑος. ἐπὶ δὲ τούτοις 

( Vers. 4.) χεῖται χαὶ ῥητὸν, ὕ 0 πὲρ ὁ εἴρων ὃν ἐψηλάφα iy gov ἐρεῖ ἂν προσφυῶς, ἤγουν τὸ, ἐγγὺς 
crie, ὃς inis γε μάλιστ᾽ ἐσεμάσσατο Üvuov* οὐδ᾽ ἂρ ἔτι δὴν ἀλλήλους πτώσσοιμεν ἀνὰ πτολέμοιο 

γεφύρας » kde δὲ ταῦτα φησὶν, ὃ τε πρῶτον ἰδὼν ἡ "Eeroga, ὃς μοι φησὶν ἑταῖρον ἔπεφνε τετιμη- 

μένον, προχαλεῖται εἰς μάχην, ὃ τε χαὶ ἐμ βοιϑῶς μετὰ Ücooovs ὑπόδρα ἰδὼν, ἄσσον tJ , φησὶν: dg 

χὲν ϑᾶσσον ολέϑρου πείραϑ'᾽ ἵχηαι, ὃ ἐστι τέλειον ὄλεϑρον, ἢ αὐτὸν TOY ϑάνατον, ὡς χαὶ ἀλλαχοῦ 

ἐγράφη. Τὸ δὲ ἐσειιάσσατο δηλ οἵ μὲν τὸ ἐλ ἰύπησεν, εἴληπται δὲ μεταφορικῶς ἀπὸ τῶν προσμασσόντων 

ἤτοι χολλώντων τινὶ καὶ ἐντηχόντων κηλῖδα , οὗ τὸ ἐναντίον ἐχμάσσεσϑαι καὶ ἀπομάσσεσϑαι. περὶ τῆς 

τοιαύ τῆς δὲ λέξεως ἀχριβῶς ἐν τοῖς εἰς τὴν Οδύσσειαν εἴρηται , ὅπου χεῖται τὸ, σῇ κεφαλὴ ? ἀναμάξεις. 
“μετὰ δὲ rov ῥηϑέντα λόγον τοῦ “Ἵχιλλέως, ἱστορεῖ ὁ ποιητὴς ὅτι ὁ “Εχτωρ προχληϑεὶς ὑπὸ ““χιλλέως 

χαὶ ἀπειληϑ εἰς οὐχ ἐτάρβησε. πῶς γάρ, ὃς καὶ ἡχόντισεν ; Ξ αλλὰ λέγειν xci cvrOG ἐκ προοιμίων ὃ περ 

$o καὶ ὸ Αϊμείας, ὅτι δηλαδὴ μὴ δή u^ ἐλπέεσσί γε νηπύτιον “ὡς ἕλπεο δειδίξεσϑαι, καὶ ἑξῆς ὡς προὲ- 

γράφη" ἐν oig χαὶ ὁμολ ογήσας χείρων ᾿Αχιλλέως εἶναι χαὶ ὅμως τὴν ἀγαϑὴν προβεβλημένος ἐλπίδα οὐκ 

ὀχνεῖ ἀντιχαταστῆναι. ἔστι δὲ χαὶ περὶ τούτων " Ὁμηριχὴ φράσις ( Vers. 433.) αὕτη" οἶδα δ᾽ ὅτι σὺ 
μὲν ἐσϑλὸς » ἐγὼ δὲ σέϑεν πολὺ χείρων ; ἀλλ᾽ ἤτοι μὲν ταῦτα ϑεῶν ἐν γούνασι, κεῖται 7 ὃ zc ἀλλαχοῦ 

πολλαχοῦ ἐγρέςη » αἴ κέ σε χειρότερός περ ἐὼν ἀπὸ ϑυμὸν ἕλωμαι δουρὶ βαλών. ἐπειὴ καὶ ἐμὸν βέλος 

ὀξὺ πάροιϑεν, ὡς πρὸ βραχέων ἡρμν εὐται. ( Vers. 435. ) Ὅρα δὲ iv τούτοις χαὶ TO χειρότερος; οὐ 
πρὸς ζῆλον τὸν ἐν πεζῷ λόγῳ, αλλὰ χάριν εἰδὴ; 'σεως. τὸ μὲν γὰρ χείρων ᾿Αττικὴ σύγκρισις; ὡς τὸ, ἐγὼ 

δὲ σέϑεν πολὺ χεΐρων. Τὸ δὲ χειρότερος ποιητικὴ λέξις, κειμένη πολλαχοῦ, χιγήσασα συγκριτικῶς τὸ 

συγαριτιχόν. οὐδὲν γάρ τι σημαίνει τὸ χείρων πλέον τοῦ χειρότερος. τοιαῦτα καὶ τὸ ῥηΐτερος καὶ πλειο- 

τέρη σὺν χειρὶ χαὶ τὰ διοια. πάγυ δὲ ἀληϑευτιχὸς ὁ “ἍἜχτωρ, ὃς οὐχ᾽ ἁπλῶς χείρονα, πολὺ δὲ χείρονα 
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τοῦ ΑΙχιλλέως ἑαυτὸν εἰδέναι φησί. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι ἐκ τοῦ, ϑυμὸν ἕλωμαι zo τοῦ ϑυμὸν ἀφ ελέ- 
σϑαι, ἢ ἀφελεῖν xai τῶν τοιούτων ἐλλειπτικῶς ἤρεσται λέγειν ἀνελεῖν τὸ φονεῖσαι τοῖς ὕστερον. 

1995*( Vers. 457.) Ὅτι τὸ τοῦ "Exrogos δόρυ φϑάσαν ἀφεϑῆναι χατὰ τοῦ yi Aog πνοιῇ yi Ànog πάλιν, 4o 
τουτέστιν ἕμπαλιν , ἔτρεψεν n Ava, ἢ κα μάλα ψύξασα. τὸ δὲ οὐχ ἐπλαγίασέ που, ἀλλὰ τὸ πάντῃ 

τεράστιον, ἐπανεῖϑον καὶ οἷον παλιμπλαγχϑὲν ἂψ ἵχεϑ' “Εχτορα δῖον, αὐτοῦ δὲ προπάροιϑε ποδῶν 

πέσεν. αὐτὰρ ipie ἐμμεμαὼς ἐπέρουσε καταχτάμεναι μενεαίνων, σμερδάλξα ek τὸν δ᾽ ἐξήρ- 

nois Απόλλων ῥεῖα μάλα, ὥστε ϑεὸς, καϑὰ xoi ἐν τοῖς ἑξῆς τὸν ᾿4γήνορα xoi "πρὸ τούτον δὲ τὸν 50 

Αἰνείαν ὁ Ποσειδῶν. ἐκάλυψε δ᾽ ἂρ ἠέρι πολλῇ. xci τὸ ἐντεῦϑεν τρὶς μὲν ἔπειτ᾽ ἐπόρουσεν ᾿ἀχιλλεὺς 
ἔγχεϊ χαλκείῳ ; τρὶς δ᾽ E τύψε Noseav. ( Vers. 445.) Καὶ ὕρα τὸ, ἠέρα τύψεν, ἐξ οὗ εἰληφϑαι 

10 παροιμία δοκεῖ TO, ἀέρα δαίρειν, ἐπὶ τῶν ἀπράκτοις ἐγχειρούντων. τιγὲς μέντοι ἅπὸ τῶν v; γμάχων 

τὴν τοιαύτην παροιμίαν εἰρησϑαι δοκοῦσιν; ot πολλάκις οὐχ εὐστοχοῦντες μάτην κινοῦσι τὰς χεϊρας. 

Σημείωσαι δὲ ὅτι πρθάγωνες οἷον ταῦτα τῆς μιχρὸν Voregov τῶν ἡρώων τούτων συμβολ ἧς. διὸ καὶ τὸν 

περὶ ̓ 'ϑηνᾶς λόγον *gOavt παραῤῥίπτων ὧδε, ὡς ἂν ἐϑισϑεὶς ὁ ἀκροατὴς μὴ ἔχοι θαυμάζειν, εἶ 60 

καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς ἡ 4ϑηνᾶ συμμαχήσασα ὑπὸ τῷ nei ποιήσει τὸν " Exroga. c Re ως δ᾽ ἐν τούτοις 

καὶ τὸν φιλέλληνα ὁμιλητὴν ὁ ποιητῆς, ὃς μαϑὼν ἤδη τὸν ᾿“πόλλωνα εἰπόντα τῷ ""Exrogt un : j 19oua-1216 

χίξειν τῷ ddl τάχα μὲν ἐχεῖϑεν ἀπήλπισε συμμίξειν τοῦ λοιποῦ τὸν “Ἕκτορα εἰς μάχην τῷ “Ἀχιλλεῖ, 
vvv δὲ αὖϑις γνοὺς τὸ ϑράσος τοῦ ἽἝχτορος ἐνάγεται χαραδοκεῖν. τὴν xci εἰς ἔπειτα συμβολήν. εἰ δὲ 

᾿Ἄπόλλων ( Vers. 442.) ἀφαρπάσας αὐτὸν κωλύει πάλιν τῆς πρὸς “Ἀχιλλέα ἐνστάσεως, ἀλλ᾽ ὴ 4ϑηνα 

120θὲν τοῖς ἑξῆς δελεάσασα πείσεν αὐτὸν ἀντιστῆναι διώκοντι τῷ pisi, ὅτε xoi πεσεῖται ὑπ᾽ αὐτῷ. 

20 ξοιχε δὲ πολλοῦ ὄντος ὁμίλου χαὶ πυχνοῦ περὶ *TOY LN ovg καὶ ἔρῥιπτεν, εἰς μέσους αὐτοὺς 010 

“Ἔχτωρ φόβῳ ἑαυτὸν παραβῦσαι ἀναμνησϑ εὶς τοῦ κατὰ τὸν ̓ “πολλωνα κινδυνώδους μοιριδίου, χαὶ οὕτω 

λαϑεῖν χαὶ φυγεῖν. χαὶ τοῦτό ἐστιν 1) τοῦ “Ἵπόλλωνος ἁρπαγή. διὸ χαὶ ἀποτυχὼν αὐτοῦ ὁ ᾿ἀχιλλεὺς 

εὐϑὺς τοὺς παρὰ πόδας avete, ἔσως που καὶ εἰς πλέον ϑυμομαχῶν, εἰ, δι᾽ αὐτοὺς οὐχ ἔτυχε τοῦ ϑη- 

θάματος, ἐπεὶ 0 " Exro ἀπέδρα. ἔστι δὲ χαὶ ἄλλως τοῦτο τῆς Ὁμηρικχῆς aee ov γὰρ ἐχρὴν αὐτίχα 

γῦν πεσεῖν τὸν " Exrogo , ἵνα μὴ ἐντεῦϑεν παυϑείσης τῆς μάχης μεγάλαι * αριστεῖαι σιγηϑῶσιν. ἣν δὲ 20 

καὶ μεγαλεῖον πολέμου, πολλῶν πρῶτα πεσόντων xut πολλῆς διατριβῆς, τῷ λόγῳ γενομένης χαὶ τοῦ 
᾿Αχιλλέως ἐν ἑτέροις τὴν οἰχείαν ἀναφήναντος. ἀρετὴν, εἶτα κεφαλαιῶσαι τὸ ἔργον τῇ πτώσει τοῦ " Exro- 

ρος, peO ἣν οὐχέτι πόλεμος. εἰ δὲ νῦν ὁ "Exrwo εὐθὺς πέπτωχε; σμιχροπρέπεια τοῦ πολυλαλήτου 

᾿Αχιλλέως κατεγινώσχετο; οἷα ἕν τι μέγα, οὐ μὴν πλείω ἀνύσαντος. ( Vers. 468, ) Τὸ δὲ, πνοιῇ ψύ- 
3o face, ἢ ἀντὶ τοῦ ψυσήσασα εἴρηται ἢ μᾶλλον ἀντὶ τοῦ κινήσασα ἡ ἠρέμα τὴν χεῖρα, καὶ τῷ ἐντεῦϑεν 

ῥιπισϑέντι ἀέρι "τρέψασα οπίσω τὸ ἔγχος 7 καϑάπερ εἰ χαὶ ἄνεμος πνεύσας αγτίπρωρος ἐπαναστρέψει So 

τὴν ναῦν. ἄλλως γὰρ τὸ φύσημα οὐκ ἄξιον ᾿4ϑηνᾶς, ἥτις χαὶ τὸν αὐλόν, φασιν, ἔῤῥιψε μαϑοῦσα διογ- 

χοῦσϑαι αὐτῇ χαὶ ἀχρειοῦσϑαι τὰς παρειὰς ἐν τῷ αὐλεῖν. καὶ nv ἀληϑῶς τοῖς παλαιοῖς οὐ πάντῃ 

εὐγενὲς ὴ αὐλητικὴ, ὡς δηλοῖ καὶ O γράψας, ὡς ἀνδρὶ αὐλητῇ ϑεὸς γόον οὐχ ἐνέφυσεν, ἀλλ᾽ ἅμα τῷ 

φυσὴν χ᾽ e γόος ἐχπέταται. Καὶ ὅρα το qvanv , Lap B χατὰ TO meii y ἀγαπὴν χαὶ τὰ 0uota. 

ἔτι δὲ ὅρα καὶ τὸ ἐχπέταται, προενεχϑὲν ἀπὸ τοῦ πέζτημι, συζυγοῦντος τῷ ἵστημι. ἔχει δὲ λόγον ήο 

πνοιὴν εἰπεῖν καὶ τὴν ἁπλῶς ἀνεμιαίαν ῥιπὴν, ἧς δοχεῖ πως xc Ava αἰτία εἶναι ? οὐ μόνον ὡς Διὸς 

ϑυγάτηρ, ὃς καὶ εἰς ἀέρα ποτὲ ἐχλαμβάνεται, οὐδ᾽ ὅτι ἀλληγορεῖται εἴς αἰϑέρα, ὡς ἐν τῇ « ῥαψῳδίᾳ 

ἐῤῥέϑη» ἀλλ᾽ ὅτι xcà ἄλλως ἐ ἔχει τινὰ οἰχείωσιν πρὸς τὸν Ποσειδῶνα, ἐξ οὗ πὲρ οἱ ὑγρὸν ἀέντες ἄνεμοι 

&o xci αὔραν δὲ, ὡς ᾿Ωκεανὸς ἀνίησιν. ἀναψύχειν ἀνϑρώπους. φησὶ γοῦν “Ἡρόδοτος τὴν doma φύσει 

μὲν τοῦ Ποσειδῶνος ϑυγατέρα γομίζεσϑαι τοῖς iv τῇ Ah pun, ϑέσει δὲ τοῦ Διὸς. καὶ εἰχὸς ἐΐστι τὴν 

τοῦ Διὸς ἀέρος, μηδὲ τοῦ Πυσειδῶνος ἠλλοτριῶσϑαι. ( Vers. 439. ) To à? ψύξασα τὸ φύσει νι ρὸν 
TOU ἀέρος δηλοῖ. ( Vers. 443.) To δὲ, ὡς ϑεὸς, ἐγκοπτιχόν ἐστιν ἀπορίας, χαὶ κατασχευαστιχὸν εἰς πι- 

᾿ϑανότητα τοῦ ῥεῖα μάλα ὑπὸ ᾿Ἵπόλλωνος ᾿ἁρπαγῆναι τὸν " Exroga. χαίρει δὲ καὶ τούτοις ὁ φιλέλ- 
λην ἀλροατὴς » εἰ οὕτως ἐχ μέσης μάχης ἁρπάζονται oí Τρῶες διὰ τὸ ἀνδρίζεσϑαν τοὺς ᾿Αχαιούς. 

( Vers. 448.) "Ort πρὸς κακὸν ἄνϑρωπον;, ἐγγὺς μὲν ἐλϑόντα τοῦ ϑανεῖν, ζήσαντα δὲ ἃ ὅμως», οἰχεῖον 
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ῥηϑῆναι τὸ, ἐξ αὖ νῦν ἔφυγες ϑάνατον xvov' ἢ τέ τοι ἄγχι ἦλϑε χαχον" VUY αὐτέ σ᾽ ἐρύσατο ὁ δεῖνα, 

ᾧ μέλλεις, ἤγουν ὀφείλεις 1 1j ἔοικας εὔχεσθαι ὁ ἰὼν ἐς δοῦπον ἀχόντων, ἤγουν εἰς μάχην. ᾿χιλλέως δὲ 

ὃ λόγος, αἰτιωμένου τον Φοῖβον τῆς τοῦ " Exrogog ἁρπαγῆς. πρὸς δὲ πολέμιον διαφυγόντα ἐρεῖ ποτὲ 

60 o0 διώκων τὸ, ἢ uv σ᾽ ἐξανίω γε Ἀχαὶ ὕστερον ἀντιβολήσας, εἴ που καὶ ἔμοιγε ϑεὸς ἐπιταῤῥοϑός i ἐστιν. 

E δὲ καὶ τοῦτο equ πρὸς “Βχτορα. Καὶ ὅρα ( Vers. 451.) τὸ ἐξαγύω, ἐνεστῶτα ἀντὶ μέλλοντος 

τοῦ τελειώσω; ἐξ οὗ τὸ τελευτᾶν ἐπὶ ϑανάτου τάττεται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι “Ὅμηρος μὲν ἀνύω γησὶν ἐν ἕχτῃ 

συξυγίᾳ; ὡς καὶ ἐν TQ, οὐχ ἀνύω φϑονέουσω" οἱ δὲ 1 ὕστερον ᾿“ττιχοὶ ανύτειν φασὶν ἐν τρίτῃ συζυγίᾳ. 
οὕτω δὲ καὶ τὸ ἀρύεσϑαι ἀρύτεσϑαι σὺν τῷ τ, ὅὕϑεν xci ἀρύταινα χαὶ ἀρύστιχος »γ χοτύλη, οἰγοχόη. 

δῆλον. δὲ xol ὅτι ἐπὶ τοὺ σπεύδειν οἱ ᾿ττριοὶ ἔλεγον. τὸ ἀνύειν. Ἄἴλιος δὲ, Διονύσιος φησὶ καὶ Ori δα- 

1217σεῖα ἡ πρώτη, τουτέστιν ἐδάσυνον οἱ ̓ Αττικχοὶ κτὴν à ἄρχουσαν τοὺ ἀνύειν. (Vers. 452.) ᾿Επιτάρῥοϑος 10 

δὲ καὶ vvv ὁ σπουδαῖος βοηϑὸς» ὁ μὴ ἀχὴν καὶ ἠρέμα δι᾿ ὄκνον καὶ οἷον ἀψοφητὶ πρὸς Boró «av 717091297 
ἥκων, αλλὰ κατὰ σπουδὴν μετὰ ῥόϑου, τουτέστιν ἤχου, ὡς εἰ χαὶ ῥόϑιον ὕδωρ χατὰ πρανοῦς ῥέει. 

πλεονάζει δὲ ἡ rag συλλαβὴ, ὡς xai ἐν τῷ ἀτηρὸς ἀταρτηρός. ( Vers. 456.) “Ὅτι 70, τοὺς ἄλλους 

ἐπιείσομιαι» ἤγουν ἐπιπορεύσομαι, ὃν κε κιχείω, οἱ eO Ὅμηρον ἄλλως προφέφουσιν, οἷον; ἐπελεύ- 
σομαν ὃν ἂν τῶν ἄλλων καταλήψομαι. πάνυ δὲ ἀχριβὲς τὸ Ὁμηρικόν. εἰπὼν γὰρ Adele ὃ ὅτι τοὺς 
ἄλλους ἐπιείσομιαι; διορϑοῦται τὸν ἀγέρωχον λόγον, ἐπαγαγὼν τὸ, ὃν ἂν κιχείω, σαφηνείας χάριν, οὐ 
γὰρ ἣν τοὺς ἄλλους πάντας ἐπιείσεσϑαι; ἀλλ᾽ ὃν ἂν ἐκ τῶν ἄλλων καταλήψηται. ( Vers. 462.) "Ort 

χαινοπρεπεῖ καὶ ἐνταῦϑα aynuatt ὁ ποιητὴς χρᾶται τοιούτῳ. ἄρχεται ἀπὸ αἰτιατικῆς, χαὶ αὐτίχα στήσας 

τὸν δρόμον τῆς συντάξεως ἐπάγει σχῆμα eU Ug ὀρϑότητος νόμῳ ἐπεμβολὴς, χαὶ ἀπαρτίσας τὴν τούτου 
ἕγγοιαν ἐν μέσῳ στίχου ἕχτου ἐπαναλαμβαάνει γοργῶς αὐτήν" εἰταὰ ἐπαναχάμπτει ἐν ἑβδόμῳ στίχῳ εἰς 20 

10 τὴν ἐξ ἀρχῆς τῆς αἰτιατικῆς σύνταξιν" φησὶ yuQ" Τρῶα 0 A "λαστορίδην" εἰτα ἀφῆκεν ἐπαγαγεῖν τὸ 

ἀχόλουϑον TO, φασγάνῳ οὗτα χαϑ' it" xoi αὐτὸ uiv ὑπερβὰς τίϑησι μετὰ ὅλους £f στίχους" ἄναρ- 

τῶν δὲ τέως τὴν σύνταξιν ἐπεμβάλλει πτῶσιν εὐθεῖαν, λέγων" ὁ μὲν, ἤγουν ὁ Τρὼῶς, ἀντίος ἤλυϑε yov- 
νων, εἴ πως εὖ, ij εἴ “τὡς εὖ, πεφίδοιτο; τουτέστιν ὕπως αὐτοῦ φείσοιτο λαβὼν καὶ ζωὸν ἀφείη μηδὲ 
κατακτείνειεν, opa axi ἐλεήσας" γήπιος " οὐδὲ τὸ ἤδη, ὃ ov πείσεσϑαι ἔμελλεν; ἤγουν οὐδὲ τοῦτο 
ἠπίστατο ὅτι οὐχ ἔμελλε πείσειν ἢ πεισϑηναι τὸν “ἰχιλλέα. οὔ γαρ τι γλυχύϑυμος ἀνὴρ »v, οὐδ᾽ ἄγα- 

γόρρων, αλλὰ “μάλ᾽ ἐμμεμαώς. era ( Vers. 467. ) γοργῶς ἐπαναλαβὼν ro ἐπεμβληϑὲν xoi εἰπών" 
δ᾽ μὲν, ἤγουν ὁ Τρὼς, ἥπτετο χερσὶ γούνων τῶν τοῦ ᾿Αχιλλέως i ἱέμενος λίσσεσϑαι. καὶ λύων τον μὲν 

σύνδεσμον ἀποδίδωσιν ἐνταῦϑα τὸ ἀχόλουϑον Qna τῆς συντάξεως τοῦ; Tow δ᾽ “Ἱλαστορίδην. φησὶ 

γάρ᾽ o δὲ φασγάνῳ οὗτα xe ἧπαρ. ἔφαμεν γὰρ τὸ εὐσύνταχτον οὕτως ἔχειν. "Toa δ᾽ :“λαστορίδην 30 

φασγάνῳ oUrc καϑ' ἧπαρ, ἵνα ὡς ἐν ὀλίγῳ σχηματίσαι δίχα ἐπεμβολὴς λέγῃ" Τρῶα δ᾽ ̓Δλαστορίδην 
0 μὲν ἥπτετο γούνων, ὁ δὲ φασγάνῳ οὔτασε. xci οὕτω μὲν καινοπρεπὴς 1j σύνταξις, ὁμοία ὡς εἴ τις 

20 εἴποι, ὅτι τὸν δὲ ἀδελιρὸν πένητα ὁ μὲν ἔδεε γουνασόμενος ; εἴ πως ἄρτον τις ἤλαβων ἢ Ἰ) ψυχροῦ ποτή- 
ριον μεταδῶ, τὴν ἀνθρωπότητα ἐλεήσας" νήπιος" οὐδὲ ois μὴ πείσειν. οὐ γὰρ γλυχύϑυμος 0 πολὺς 

ἄνϑρωπος. χαὶ O μὲν οὕτω γουνάξεται" ὁ δὲ ῥάβδῳ πλήττει χατὰ χεραλὴς» τὸν ἐξ ἀρχῆς δηλαδὴ θη- 

ϑέντα ἀδελ ρὸν πένητα. καὶ ἔστι καὶ τοῦτο γοργῶς ἑρμηνεῦσαι οὕτω. TOV δὲ ἀδελφὸν πένητα ὁ μὲν ἤχει 

δόμα € ζητήσων ἄγαϑον, ὁ δὲ ἀνηλεὴς δωρεῖται πληγαῖς. αἴτιον δὲ χανταῦϑα τῆς χαινοσυνταξίας ὁ σχε- 
διασμός. ὁ γὰρ αὐτοσχεδιάξζων κατενεχ είς ποτε τυχόντως οὕτως HG αἰτιατικὴν πτῶσιν, εἶτα ἐνϑυμη- 

ϑεὶς ἐνταῦϑα δεῖν είναι πρὸ τῆς ῥηματικὴς ἀποδόσεως ἄλλο τι καίριον εἰπεῖν; ἐπεμβάλλει αὐτὸ, xol 

ἀπαρτίσας εἶτα τὸ Quac ἐπάγει, 9 προύχαλ εἶτο ἡ χατάρξασα αἰτιατιχὴ y οἷον σχεδεάξων τις ἐνέπεσεν 4o 
εἰς τὸ » Too« δ᾽ ᾿ἡλαστορίδην, 7 εἰς τὸν τον ἀδελορὸν. πένητα. εἶτα συνιδὼν ὅτι πρὸ τούτου ἐχρῆν 
ἄλλο τι ἀναγκαίως διηγήσασθαι; εἰ χαὶ τῷ σχεδιασμῷ ἔλαϑεν, ἐπεμβάλλ Let πρῶτον ἐκεῖνο τῷ ἐνθυμη- 
ϑὲν, χαὶ μετ΄ αὐτὸ ἀπαρτίξει τὴν προχειμένην σύνταξιν, ἐπαγαγὼν. πρὸς μὲν τὸ Too. το; φασγάνῳ 
οὔτασε, προς δὲ TO, τὸν ἀδελφὸν πένητα T0, ῥάβδῳ án ἡττει. xol οὕτω μὲν χαινοπρέπῶς ἐσχημιάτισεν 

50 ὁ ποιητής. τινὲς δὲ ἄλλως ϑεραπεύοντες τοῦτο χατὰ "τὸ ἀπὸ χοινοῦ σχῆμα διὰ τὸ εἰπεῖν ἀνωτέρω τὸν 

ποιητὴν περί τινος ἑτέρου, τὸν δὲ σχεδὸν ἄορι τύψας, φασί" Τρῶα δ᾽ ᾿Αλαστορίδην ἔτυψε δηλαδὴ, 
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x&vraUOc ὡς ἐν τελείᾳ στιγμὴ τὴν ἔννοιαν ἀναπαύσαντες ἐπάγουσιν ἀχωλύτως τὰ ἐφεξῆς. πάνυ δὲ 
καλλίων ἡ ῥηϑεῖσα καινοπρέπεια καὶ Ὁμήρῳ πρέπουσα, οἷα συνεξομοιουμένη τῇ τῶν ἐνεστώτων 
πραγμάτων καινότητι καὶ τῇ ταραχῇ καὶ συγχύσει τῶν μαχομένων. καὶ ταῖτα μὲν περὶ τὸ σχῆμα. 
( Vers. 464.) Tov δὲ Τρῶα τοῦτον ἥλικα τοῦ ᾿Αχιλλέως ἱστορεῖ ὁ ποιητὴς, ὡς δηλοῖ T0, si πώς εὑ πε- 
φίδοιτο ὁμηλικίην ἐλεήσας. εἰ δὲ καὶ ἡλιξ ἥλικα τέρπει κατὰ τὴν παροιμίαν, ἀλλ᾽ ἐνταῦϑα οὐκ ἐλεεῖ 
᾿Αχιλλεὺς, ἀλλὰ γουναζόμενον ἀναιρεῖ, (Vers. 463.) Τὸ δὲ εὗ γίνεται μὲν ἐκ τοῦ ἕο, ὡς μέο μεῦ, 
σέο σεῦ. ἐγκλίνεται δὲ ὡς ἐκεῖνα, olov, Og σευ ἄνευϑεν ἐὼν κήδεται, καὶ μέν μευ βουλέων ξύνιον. Τὸ 
δὲ πεφίδοιτο ᾿Ιωνικός ἐστι μέσος ἀόριστος τοῦ φείδω ῥήματος. Τὸ δὲ ἀφείη τινὰ τῶν ἀντιγράφων ἐν 
δυσὶν 7 ἔχουσι τροπῇ, τοῦ &UXTLXOU διφϑόγγου εἰς ἢ μετὰ προγραφῆς rov v. To δὲ γήπιος οὐχ᾽ ἁπλῶς 

10 ἀφροσύνην τοῦ Τρωὸς αἰτιᾶται, ἀλλ᾽ ὅτι μὴ ἐστοχάσατο τοῦ ᾿Αχιλλέως, ἴεν τῆς δ᾽ ὅτι μὴ τῷ μαχρῷ 
χρόνῳ ἔγνω τὸ ἦϑος αὐτοῦ ἀτενὲς, xal ὡς μάλα ἣν. ἐμμεμαὼς, τουτέστι 0s "uvOg εἰπεῖν ὡς ἐϑέλοι ἂν 4o 

ὁ ποιητὴς, πρόϑυμος καὶ μαιμῶν οἷα καὶ πῦρ κατὰ τὸ, ὡς δ᾽ ἀναμαιμαάει ϑεσπιδαὲς πῦρ, καϑὰ μετ᾽ 
ὀλίγα ῥηϑήσεται. (Vers. 466.) Τὸ δὲ, οὐ γάρ τι γλυχύϑυμος καὶ ἑξῆς, ϑυμοειδεῖ ἀνδρὶ ἐπιφωνη- 
ϑήσεται. (Vers. 467.) ᾿Ιστέον δὲ xol ὡς ἐνταῦϑα τὸ Ὁμηρικὸν ἐμμεμαὼς ἐπὶ μὲν ᾿Αχιλλέως νοηϑὲν 
ἀξυμφανῆ ποιεῖ ἔννοιαν, ἐπὶ δὲ τοῦ Τρωὸς συνήϑως ἔχει καὶ ὀρϑῶς" καὶ ὅτε Ὁμήρου εἰπόντος περὶ 

τοῦ ῥηϑέντος Τρωὸς τὸ, ἐχ δέ οἱ ἧπαρ 02100 περὶ 0 ἐτρώϑη, ἀτὰρ μέλαν αἷμα κατ᾽ αὐτοῦ κόλπον 
ἐνέπλησε, φασὶν οἱ παλαιοὶ ὡς παρατετηρημένως ὃ ποιητὴς τὸ ὄλισϑεν εἶπεν ἐπὶ ἥπατος" ὀλισϑηρὰ 

γὰρ ἡ φύσις τοῦ ἥπατος" κόλπον δὲ τὴν περὶ τὸ ἧπαρ pn τοῦ ἱματίου πᾶσαν κοιλότητα. λέγει δ᾽ ἐν 
τούτοις καὶ ξίφος κωπῆεν. ὡς καὶ ἀλλαχοῦ, τὸ λαβὴν ἔχον. 0 παρακολουϑεῖ τοῖς ξίφεσιν εἰπών" χεφα- 

20 λὴν ξίφει ἤλασεν. ὃ ἐστιν ἔπληξε, κωπήεντι. ἔνϑα (Vers. 474.) καὶ τὸ, πᾶν δ᾽ ὑπεϑερμάνϑη ξίφος 
αἵματι, βαϑεῖαν δηλοῖ πληγὴν. ὁποία μετ᾽ ὀλίγα δηλωθήσεται ἐν τῷ, πᾶν δέ οἱ εἴσω ἔδυ ξίφος. τῇ 
γὰρ τοιαύτῃ παραχολουϑεῖ τὸ ϑερμαίνεσθαι πᾶν τὸ ξίφος, ψυχρὲν ἄλλως ὃν, ὡς τὸ, ψυχρὸν δ᾽ ἕλε 

19987aÀx0v ὀδοῦσι. δηλοῦται δ᾽ ἐν τούτοις (Vers. 477.) χαὶ ὅτι καὶ ἀγκώνων τένοντές εἰσι. φησὶ γοῦν 
ὁ ποιητὴς ὅτι Δευκαλίωνα, Τρωιχόν ἅτινα, φίλης διὰ χειρὸς ὁ ̓ Αχιλλεὺς ἔπειρεν αἰχμῇ χαλκείῃ, ἵνα τε, 90 

ἤγουν ὕπου, ξυνέχουσι τένοντες ἀγκῶνος. ὃ δέ μιν μένε χεῖρα βαρυνϑεὶς πρός ϑ' ὁρόων ϑάνατον" 
ὅ περ οἱ us Ὅμηρον πρὸ ὀφϑαλμῶν ὁρᾶν ϑάνατον φασίν. ᾿Ζχιλλεὺς δὲ φασγάνῳ αὐχένα ϑείνας, 
ὃ ἐστι τύψας, τῆλε αὐτῇ πήληκι κάρη βαλε" μυελὸς αὖτε σφονδυλίων ἔχπαλτο" 0 δ᾽ ἐπὶ χϑονὶ κεῖτο 

τανυσϑεὶς, ( ὃ περ xoi ἐπὶ ἄλλου τινὸς εἰπὼν ὃ ποιητὴς εἰχάζει παραβολικῶς ἐχεῖνον σχώληκι τετα- 
νυσμένῳ μαχρῷ. (Vers. 481.) Τὸ δὲ, αὐτῇ πήληκι, ᾿Αττικῶς εἴρηται ἀντὶ τοῦ σὺν αὐτῇ πήληκι. καὶ 

Zo ἔστιν δϑιμοιον τῷ, ἐξόλοιο αὐταῖς βουλαῖς, ἤγουν σὺν τοῖς βουλεύμασί σου, καὶ τῷ, αὑτοῖς ἀνδράσιν 
7 ναῦς ὥλετο, ἤγουν σὺν αὐτοῖς ἀνδράσιν, ὃ 0 πὲρ ἕτεροι συνϑέτως αὔτανδρος λέγουσιν. Ὅρα δὲ ἐν- 

ταῦϑα χαὶ τὸ τῆλε ἔβαλεν ἀντὶ τοῦ ἐπιτυχῶς ἔῤῥιψεν. οὐκ ἄρα ἡ λέξις ἐπὶ μόνης ἀεὶ λέγεται τῆς μύκχο- 

ϑὲν βολῆς. καινὴ δέ τις πολέμου 7 περιπέτεια κεφαλὴ nv ἀποτμηϑεῖσαν ἰδεῖν συγκαταφερομένην ὡς οἷά 

τινι σχεύει τῇ πήληκι. ( Vers. 482.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι οὐ μόνον σπόνδυλοι διὰ τοῦ π᾿ καὶ τρισυλλάβως, 

ἀλλὰ καὶ διὰ τοῦ q τετρασυλλάβως, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις ἐῤῥέϑη. ode s di γάρ quan τὸ δὲ, πρόσϑ᾽ 

ὁρόων ϑάνατον, περὶ παντὸς δύναται λέγεσϑαι χαραδοχοῦντος * xivàvvov. ( Vers. 4 85.) Ὅτι Πεί- θο 

ρεώς τις ἐνταῦϑα i ἱστορεῖται Θρᾷξ ἀνὴρ; οὗ υἱὸς ᾿ Ῥίγμος, ἐκ Θράκης ἐριβώλακος ἐλϑὼν, πίπτει ἄχοντι 

βληϑεὶς i Vm Lp e. κλίσις δὲ τοῦ ῥηθέντος Θρᾳκὸς Πείρεω; ὡς Μενέλεω. ὃ δὲ “Ῥίγμος, εἰ μὲν 

ἐγράφετο διὰ τοῦ ἡ, ἦν ἂν εἰδέναι ὡς ἐκ τοῦ ῥήσσω γίγνεται. ὅτι δὲ τῷ ( παραλήγεται παρὰ τοῖς ἂν- 

4o τιγράφοις, ῥιπτέον αὐτὸ μετὰ τῶν λοιπῶν βαρβάρων ὀνομάτων, ὧν ἡ Ὁμηρικὴ μεμέστωται ποίησις. 

χεῖται δὲ ὧδε xoi ᾿“ρηίϑοος ὁ 0 Towixóc, ὁμώνυμος τῷ προϊστορημένῳ “δλληνικῷ, χαϑὰ xai Δευκαλίων 

ἀνωτέρω ὁ προγραφείς. ( Vers. 489. ) Ὅτι παραβολῇ ἐνταῦϑα χρησάμενος ὃ ν«οιητὴς ἐπὶ ᾿Αχιλλέως 

ἌἈτῇ ἀπὸ πυρὸς τραχύνει τὴν φράσιν ἐπίτηδες, xci ὥς πέρ τινὰ βρόμον λεχτικὸν τῷ παραβολιχῷ ἐπι-1218 

τεχνᾶται πυρί. ἢ γὰρ οὐ τοιοῦτον τὸ, ὡς δ᾽ ἀναμαιμάει fO? ἄγκεα ϑεσπιδαὲς πῦρ οὔρεος ἀζαλέοιο, 
βαϑεα δὲ χαίεται ὕλη, πάντῃ τὲ κλονέων ἄνεμος φλόγα εἰλυφάξει, ὧν ἀπόδοσις τὸ, ὡς ᾿Δχιλλεὺς 

πάντῃ ϑῦνε σὺν ἐγχεὶ; δαίμονι igog. παραβέβληται δὲ καὶ ἡ παραβολὴ αὕτη ὕλη ὅλῳ τῷ πράγματι. 

2 
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ἡ piv γὰρ τοῦ ᾿“χιλλέως ὁρμὴ ὁμοία πυρὸς ἐπιδρομῇ, τὸ δὲ πλῆϑος τῶν πιπτόντων ὕμοιον ὕλης 

καύσει, τὸ δὲ εὐδιαχείριστον. τῶν Τρώων τῷ τῆς ὕλης καταξήρῳ εἴκασται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι xai ἐνταῦϑα 

τὸ ἀνὰ τὸ ὄρος μαιμᾶν τὸ πῖρ ὡς ἐπὶ ἐμψύχου τοῦ πυρὸς εἴρηται, c οἷα xci ϑεσπιδαοῖς, 0 ἐστι ϑεόϑεν, 

ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν ποιητιχῶς, Διόϑεν πεσόντος καὶ δαίοντος. χυρίως γὰρ ἐπὶ ἐμψυχων τὸ μαιμᾶν. 

ἄγκεα δὲ χαὶ νῦν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ, οἱ φαραγγώδεις xoi οἷον ἀναχείμενοι δασεῖς τόποι. Aca δὲ 

ὄρος, ὃ ἐστι ξηρὸν, ὑποτίϑεται, ὡς ἂν ἐπαυξήσῃ τὸ τοῦ ᾿“Ιχιλλέως δραρξήριον. οὐχ᾽ οὕτω γὰρ τὸ 

10 πῦρ εἰς Vy ρὰν ὕλην δρᾷ, ὡς ὅτε ταύτης ξηρᾶς λάβηται. εἰ δὲ καὶ βαϑεῖα ἢ ὕλη, * συγνοητέον δὲ ὡς καὶ 

δασεῖα, καὶ ἄνεμος δὲ εἰλυφάζει, τουτέστι πανταχοῦ εἰλεῖ τὸ πῦρ, τύτε πλείων ἡ δρᾶσις τοῦ πυρὸς 
? A . ^ » M b] , 4 3 ' ' - 04 Ὁ , 3e * b] € 5 - ᾽ 

γίνεται. τρεῖς δὲ παραγωγὰς ἔχει τὸ ειλυφαζειν. ἀπὸ γὰρ τοῦ &ÀO γίνεται «Avo, ἐξ ov εἰλυφῶ, εἶτα 
2 [A , € - , 3 , 3 RN « Η͂ - 2 - , ' - 

εἰλυφάζω, λέξις αὕτη πεζῷ λόγῳ ἀπρόσιτος. ᾿Ιστέον δὲ ὡς iv μὲν τῷ εἰλυφῶ συστέλλεται τὸ V, ὡς 
-P * , 3 i , » ad) u^ «t ' ΄ - ΕῚ , 

δηλοῖ τὸ, πάντῃ v &LvgOwY ἄνεμος. xoi ἀπαρτίζεται οὕτω μέτρικος δάκτυλος. ἐν δὲ τῷ εἰλυφάζω ἐκ- 
, [34 - - Sj , . «f , - « ' 

τείνεται, ἵνα σπονδειαχῶς ποδισϑῇ. (Vers. 492.) Σημείωσαι δὲ ὅτι σεμνύνας viv Ὅμηρος τὸν ᾽άχιλ- 
^ , , - , » 4 M Li * , , M , F , Ὁ» 

λέα πλατείᾳ πυρίνῃ παραβολῇ, σεμνότερον ἔτι παραβολικὸν εὐϑυς ἐπήγαγε χόμμα, συναρτήσας τῇ 
- * - € * , * » ' » M , ET [2 , , 

TOU πυρὸς παραβολῇ, ὡς καὶ προέγραφὴ το; ἔϑυνε σὺν &yyet δαίμονι ἰσος. ( Vers. 495.) Ὅτι ἐφέπειν 
- , , - , , , € b] (t - * , , 

xai ἐνταῦϑα τὸ διώκειν, ἐν τῷ, κτεινομένους éqénwv, ois δ᾽ αἵματι γαῖα μέλαινα. τὸ δέ ysaugénav 
, ^ * 2 ΝΥ - cr - Q3 ^ , H , c7, JU 3 , 

σύγκειται μὲν καὶ αὐτὸ ἐκ τοῦ ἕπειν, δηλοῖ δὲ τὴν κύχλῳ ἐντρέχειαν. ( Vers. 494.) Ὅτι τοὺς ᾿αἰχιλλέως 
ἵππους ἐρχομένους διὰ τῶν ἀνῃρημένων βουσὶν εἰχάζει, ovg ζεύξει τις τρίβειν ἁλωήν. φησὶ yag* ὡς 

? c L7 mU , » 3 , , - H jn r, M ye , H 3 - 

δ᾽ Ort rig ζεύξῃ βόας ἄρσενας εὑρυμετωπους, τριβέμεναι κρῖ λευκὸν ἐὐκτιμένη ἢ £UrgoyaAo ἐν ἁλωῇ, 

δίμφα τε λέπτ᾽ ἐγένοντο βοῶν ὑπὸ πόσσ᾽ ἐριμύκων, ὡς ὑπ᾽ ᾿Αχιλλέως μεγαϑύμο ἡνυχες Ἱπῖπο 20 δίμφα τε λέπτ᾽ ἐγέ ) ριμύχων, ὡς [χιλλέως μεγαϑύμου μώνυχες i L 

2 

3o 

στεῖδον ὁμοῦ véxvag τε xol ἀσπίδας, αἵματι δ᾽ ἄξων νέρϑεν ἅπας πεπάλακτο xoi ἄντυγες αἱ περὶ 

δίφρον χαὶ ἑξῆς. ἐν οἷς καὶ ῥαϑάμιγγες αἱ ἀπὸ ἱππείων ὃ πλέων, καὶ ἐπίσσωτρα τὰ προδεδηλωμένα ἐν 
ἑτέρῳ πολέμῳ. Καὶ ὅρα ἐν τῇ εἰρημένῃ παραβολῇ παλαιὸν ἀλοητὸν, ὃς ὑπὸ ζῴων γίνεται πατούντων 
ποσὶ καὶ συντριβόντων τὰ δράγματα, χαὶ ὡς τὸ εὐτελὲς τῆς παραβολικῆς ἐννοίας διὰ τῆς φράσεως 
ὕψωσε καὶ μάλιστα διὰ τῶν ἐπιϑέτων, τοῦ βόας εὐρυμετώπους, D βοῶν ἐστιν ἴδιον, κρῖ λευκὸν τὸ 
πολλαχοῦ ῥηϑὲν, ἐὐχτιμένῃ, 5 εὐτροχάλῳ ἀλωῇ, βοῶν ἐριμύκων , μώνυχες ἵπποι. (Vers. 493. ) Kot 
δὲ εἰπὼν πάντα ἐδήλωσε τὰ τιϑέμενα ἐν ἁλωῇ ὥστε τρίβεσϑαι, ἀπὸ μέρους τῆς χριϑῆς zal τἀλλα 

δηλώσας. τίμιον γὰρ τοῖς παλαιοῖς ἡ κριϑὴ ὡς πρώτη εὑρεϑεῖσα, καὶ διὰ τοῦτο ἀπ᾽ αὐτῆς ὡς ἐκ μέ- 

ρους καὶ τὰ ἄλλα δηλοῦται σπόριμα, καϑὰ καὶ ἀλλαχοῦ εἴρηται. ὅϑεν καὶ κρίβανος, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις 
ἐγράφη, ὃ ἱπνὸς, ἐν ᾧ ἄρτοι ἁπλῶς ἕψονται, οὐ μὴν μόνον οἱ κρίϑινοι. διὸ καὶ κριβανωτῶν ὅρμα- 
ϑὸς οὐ μόνον 0 ἀπὸ χριϑίνων ἀρτίσχων, ἀλλ᾽ ὡς εἰχὸς καὶ ὃ ἐξ ἑτεροίων. ὅτι δὲ τὸ χρῖ ἐκ τοῦ xpiuvov 
ἀποχέχοπται, OU μὴν ἀπὸ τῆς χριϑῆς, δηλοῦσιν οἱ παλαιοί. παρ᾽ οἷς κεῖται καὶ Ort κριϑὴ συν ϑέ- 
τως “ἄφλοιος ἡ πτισσάνη; ἐφ᾽ ἡ γρῖφος ovrog* χριϑῆς ἀφλοίου χυλὸν ὀργάσας, πίε. τί δέ ἐστι τὸ 

ὀργάσαι, δηλοῦσιν οἱ τοῦ χωμικοῦ Ὄρνιϑες. Σημείωσαι δὲ ὅτι ἡ παραβολὴ αὕτη τῆς ἀλληγορίας ἐκεί- 

νης ἐξήρτηται, ἐν ἡ ἕφη ὃ Ὀδυσσεὺς χαλάμην πλείστην ἐν ὀλίγῳ πίπτειν χαιρῷ. ἐπεὶ γὰρ χαλάμην εἶστε 

τοὺς ἐν πολέ up πίπτοντας xoi oiov δράγματα, οἰχεῖον ἔστιν εἰπεῖν καὶ πατεῖσϑαι αὐτοὺς καὶ τρίβεσϑαι1299 
ὡς ἡ καλάμη ἐν τῇ ἁλωῇ. Τὸ δὲ τρίβειν εἴη ἂν ταὐτὸν τῷ στίβειν. διὸ καϑὰ τρίβεται xpi ποσὶ βοῶν, 
οὕτω στείβονται νέχυες ποσὶν ἵππων" ὅϑεν zai ταὐτὸν σείβον χαὶ τρίβον εἰπεῖν, τὸ μὲν ἐχ τοῦ στίβειν, 
τὸ δὲ 2x τοῦ τρίβειν, ὧν ἀνάπαλιν ἡ ἀστιβὴς ὁδὸς καὶ ἡ ἄτριπτος. Ὅρα δὲ xoi ὅτι τὸ ἐϊχτιμένη ét 
ἀλωῆς ἐ ἔφη. οὐκ ἄρα μόνον ἐπὶ πόλεως τὸ ἐπίϑετον. Τὴν δὲ ἁλωὴν μετὰ τοῦ ἢ παραδιδόασιν οἱ πα- 

λαιοὶ ὡς ἀπὸ τοῦ ἀλοιῶ τὸ συντρίβω, ὥστε ψιλοῦσϑαι οὕτω τὴν cni. ἐν μέντοι τοῖς “Α΄ πίωνος καὶ 

᾿Ηροδώρου κεῖται ἐν τῷ νεραρδέα ἀλωὴν κατὰ τὴν φ (αψῳδίαν, ort ἀλωὴ εἰ μὲν δασύνεται σημαίνει 
τὴν ἁλωνα" εἰ δὲ ψιλοῦται, τὴν ἀμπελόφυτον γῆν. CY ens 496. ) Τὸ δὲ, λεπτὰ ἐγένετο βοῶν ὑπὸ 

4o ποσὶν, ἡ αἰτία ἐστὶ τοῦ ἀλοητοῦ. διὰ "τοῦτο γὰρ ὁλοῶμεν, ὡς ἂν ἁπλῶς τὰ πατούμενα λεπτὰ γένηται 

καὶ μὴ ἐχόμενα, ηγουν κρατούμενα; ὅϑεν καὶ ἄχυς ρον énevon On κληϑῆναι xal ἄχνη, & περ οὐκ ἔχονται, 

ἤτοι χρατοῦνται, χαϑ' ἕχαστον τμῆμα διὰ λεπτότητα. ὧν χαὶ ὁρισμὸς χατὰ τὸν ποιητὴν οὗτος" 

ἄχυρον καὶ ἡ κατ᾽ αὐτὸ ἄχνη ἐστὶ τὰ ix δραγμάτων λεπτὰ τρίψει ποδῶν βοείων. ( Vers. 501.) Ὅτε 
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ἀριστέως παριστᾷ σπουδὴν TO, ὁ δὲ ἵετο κῦδος ἀρέσϑαι, λύϑρῳ δὲ παλάσσετο χεῖρας ἀάπτους. εἰ 

δὲ ᾿ἀχιλλεὺς ἐνεταῦϑα μὲν κῦδος ἀρέσϑαι ζητῶν μάχεται, ἀνελὼν δὲ τὸν “Εχτορα μέγα κῦδος ἀρέκσϑαι 50 
τοὺς ᾿Αχαιοὺς λέγει, τὸ πᾶν ἄρα τοῦ κατὰ Τρῶας πολέμου τῷ “Εχτορι ἐγκεκλίσϑαι δηλοῖ. 

ΘΙ 9 E. I ETÀ o ἐπ Σὰν Τὰς .O0. Mol B, Qd 1219 

ἘΣ τ ἢ OI 4. 1. ΡΟΣ, 

Τῶν Τρώων εἰς δύο διαιρεϑέντων μέρη, roig μὲν εἰς τὴν πόλιν, τοὺς δὲ εἰς τὸν Xxa- 
3 Ly , " , , -— 2 ^ , ar uw Ν , 

μανδρον yiAAsUg διώκει. xoi δεχαδύο νεανίας ζωγρεῖ εἰς ποινὴν llargoxiov. αὐτὸς δὲ “υχαονὰ 

τὸν Πριάμου καὶ 4orsgoneiov ἀναιρεῖ. ἔπειτα τοῦ ποταμοῦ πλημμυροῦντος, κινδυνεύοντα αὐτὸν 
σώζει “Ἤφαιστος, ἐμπρήσας τὸν ποταμὸν xoi τὸ πεδίον. μετὰ ταῦτα ϑεῶν μάχη γίνεται πρὸς 
2 , 3 “΄ 3 , ΕΣ 3 , € * * , γὼ - er € - 

10 ἀλλήλους. Ζχιλλέα δὲ AnoAÀLev εἴργεν «4γήνορι ὁμοιωθϑεὶς, καὶ φεύγων ἐξαπατᾷ, ἕως οἱ Τρῶες 

διασώζονται εἰς τὴν πόλιν. 

I414402 vd. OMHPOY PAWJOIAIZA. 10 

Ὅτι τῆς φῖ ῥαψῳδίας ἡ μὲν πρὸς μέτρον ἐπιγραφὴ αὕτη" φῖ, μόγος. Αἰακίδαο παρ᾽ ἡιόνας 

ποταμοῖο" ἡ δὲ πεζὴ αὕτη" παραπόταμος μάχη. ( Vers. 2.) Ὅτι ἐν τῷ εἰπεῖν ὁ ποιητὴς; ποθ» Ξάν- 
Üov δινήεντος, ὃν ἀϑάνατος τέχετο Ζεὺς, Διὸς τόχον τὸν Ξαάνϑον gua; ἀλληγορικῶς *uiv, ἐπεὶ 20 

διιπετής, φασιν) ὁ ἥανϑος καὶ τὸ πλέον χείμαῤῥος. ἐξ ἀερίων, ὃ ἐστι διίων, τουτέστιν ὀμβρίων, 
ὑδάτων πληϑυόμενος, μυϑιχῶς δὲ, ὅτι ϑεὸς μὲν τοῖς ἐγχωρίοις ὃ Ξανϑος; Ζεὺς δὲ πατὴρ ἀνδρῶν 

τε ϑεῶν τε. οἱ δέ φασιν ὅτι τοῦ μὲν δαιμονίου ZavÓov Ζεὺς πατὴρ; τοῦ δὲ ῥεύματος ᾿ξκεανὸς, ἐξ οὗ 
πάντες ποταμοὶ; ὡς μετ᾽ ὀλίγα ἐρεῖ ὁ ποιητής. 4ινήεντα δὲ τὸν ξάνϑον λέγει, ὡς καὶ πρὸ ὀλίγου τὸν 

1300 Ἕρμον. ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ, καὶ ἀργυροδίνην τὸν αὑτόν φησι χαὶ βαϑυδινήεντα, χαὶ ἐν διαλύσει, βα- 

ϑείας μεγάλας δίνας κέχοντα; περὶ οὗ ῥηϑὲν καὶ τὸ cuna ῥέεϑρα, ὃ ἐστιν ὑψηλὰ, τοῦ τοιούτου βά- 3o 
ϑους ἐστὶ δηλωτικὸν, ὡς περ χαὶ τὸ βαϑύῤῥοον καὶ τὸ βαϑυδίνην. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ, ὃν τέκετο 

Ζεὺς, διαλελυμένη ἑρμηνεία ἐστὶ τοῦ, ZavOog διιπετὴς, ὃ περ ἐν τοῖς ἑξῆς ἐρεῖ. (Vers. 3.) Ὅτι 

Apis διατμήξας τοὺς Τρῶας τοὺς μὲν πεδίονδε ἐδίωκε πρὸς πόλιν, ἡ περ ἤγουν ὕπου, οἱ 

"Ayeioi jj κατά τινας οἱ ἄλλοι, δηλοῖ δὲ καὶ αὐτὸ τοὺς ᾿Αχαιοὺς, ἀτυζόμενοι, ὃ ἐστι ταρασσόμενοι, 

φοβέοντο 1 ἤματι τῷ προτέρῳ, ἤγουν περιφραστιχῶς χϑὲς, ὅτ᾽ ἐμαίνετο φαίδιμος ἡ ̓ ἔχτωρ. τῇ δ᾽ οἵ ys 
προχέοντο πεφυζότες. ἠέρα δ᾽ "Hoy πίτνα βαϑεῖαν, ἐρυχέμεν. ἡμίσεες δὲ ἐς ποταμὸν βαϑύῤῥοον 4o 

ἀργυροδίνην τὸν ῥηθέντα εἱλεῦντο" ἐν δ᾽ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ, βράχε δ᾽ αἰπὰ ῥέεϑρα, ὄχϑαι 
δὲ ἀμφὶ περὶ μεγαλα i ἴαχον. οἱ δ᾽ ἀλαλητῷ ἔννεον ἔνϑα καὶ ἔνϑα, ἑλισσόμενοι κατὰ δίνας. ( Vers. A ) 

3o Koic ὅρα ὅτι χανταῦϑα ὃ ποιητὴς ἐπίτηδες ἐ ἐτράχυνε, λέξεσι τὴν τοῦ λόγου προφορὰν ἀναλόγως τῷ ἤχῳ 

τῆς εἰς τὸν ποταμὸν πτώσεως τῶν φευγόντων , καὶ ὅτι δεξιῶς καὶ πιϑανῶς διαιρεῖ τοὺς Τρῶας εἴς τὲ 
τοὺς κατὰ χέρσον φεύγοντας καὶ εἰς τοὺς τῷ ποταμῷ ἐμπίπτοντας. οὐχ ἔχει γὰρ ἀνδραγαϑεῖν xata παν- 

TOY ὁμοῦ συνηγμένων ὁ ̓ Δχιλλεὺς, ὃ εἰπὼν πρὸ μιχροῦ, ὡς οὐ δύναται μόνος χαὶ ἔφϑιμός "e ἐὼν 
τοσήνδε μάχην ἐφέπειν. διαιρεῖ γοῦν πιϑανῶς ὡς εἰκὰς αὐτοὺς εἰς δύο, ἵνα ócuv εἴη αὐτῷ ἡ μάχη" 

ἀσχολεῖται δὲ εἰς τοὺς ἐν τῷ ποταμῷ διὰ τὸ ἀκινδυνώτερον. τὸν γὰρ πρὸ τοῦ τείχους πόλεμον οὐ ϑαῤ- 
ῥεῖ διὰ τὸν ἐκ τὴς μητρὸς χρησμὸν, ὃν αὐτὸς λέγει προϊὼν, φαμένης αὐτὸν T| φώων ὑπὸ τείχει ὀλέσϑαι. 
πιϑανὸν δὲ καὶ ἀστεῖον τὸ τοῦ ποταμοῦ πλάσμα. οὐ γὰρ οὕτως ἂν ἔβλαψε τοὺς ἡμίσεας ὁ ̓ Αχιλλεὺς 
ἐπὶ τῆς πεδιάδος, ὡς νῦν ἐγκλείσας οἷον τῷ ποταμῷ, ἔνϑα χώραν ἔσχε καὶ ἡ ἐπιλογὴ τῶν δώδεκα 
χούρων, οὕς ἐπικατασφάξει τῇ τοῦ Πατρόκλου πυρᾷ. ὡς γοῦν τοὺς ἡμίλσεας ἐγχλείσει τῇ πόλει, οὕτω 5o ^ 

4o τοὺς λοιποὺς ἐνταῦϑα τῷ ποταμῷ ἐμπεριώρισε, πολλὴ δὲ ἡ τῆς ἀνδρίας περιουσία τῷ "AM, εἰ 
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τοσαύτας μυριάδας ἀνδρῶν διαιρῶν τοὺς μὲν εἰς τὴν πόλιν εἰλεῖ, τοὺς δὲ εἷς μοῖραν ἑαυτῷ ἀποτέμνε- 

ται. Σημείωσαι δὲ μάλιστα ἐνταῦϑα τὴν εὐμέϑοδον οἰχονομίαν τοῦ ποιητοῦ. ἀρχὴ γὰρ ἐν τούτοις 

προκαταβάλλεται τῆς εἰς ἔπειτα μυϑικῆς τερατείας ἐπὶ τῇ τοῦ Ξανϑου xoi τοῦ “Ἡφαίστου μάχῃ. ἐμ- 

πεσύντων γὰρ τῶν Ἰρώων τῷ Ξάνϑῳ, κεραΐζει τε αὐτοὺς “Ἀχιλλεὺς, χαὶ κατὰ τοῦ Ξανϑου ἐρεσχελεῖ. 

ó à! ἀγανακτεῖ χαὶ δεινὰ εἰς τὸν ᾿ἀμλλέα ποιεῖ, ἐφ᾽ οἷς ἡ “Πρα τὸν υἱὸν “Ἥφαιστον ἀμυνοῦντα τῷ 

y πέμπει. xol ὃ Ἥφαιστος πυριφλεγέϑων πελάσας τῷ Ξανϑῳ ποιεῖ ὅσα δῆτα καὶ ποιεῖ. τῆς 

τοίνυν τοιαύτης μάχης ἀρχὴ ἡ τῶν Τρώων εἰς τὸν Ξξάνϑον ἔιμπτωσις ἦν, ἣν ἐνταῦϑα λαλεῖ ὃ ποιητής. 

"Er, ἰστέον xci ὅτι χαινοπρεπής τιῷ ἐνταῦϑα κεῖται σύνταξις καὶ οὐ καταλλήλως ἔχουσα. οὐ γὰρ 

ἔφρασε κοινοτέρον ὁμοιοπτώτως, ὅτι διατμήξας τοὺς μὲν κατὰ τῆς πεδιάδος ἐδίωκε, τοὺς δὲ εἰς ποτα- 

μὸν ἔῤῥιψεν, ἀλλ ἔφη ὅτι τοὺς μὲν πεδίονδε δίωχεν, ἡμίσεες δὲ εἰς ποταμὸν εἰλοῦντο" καὶ οὕτως 10 
θο ἐξαλλάξας τὸ σχῆμα ἐδύασε καὶ οἱονεὶ συνεμέρισε τὸ φραστικὸν σχῆμα τοῦ A0" yov τοῖς φεύγουσιν οὕτω 

χαὶ οὕτω. ἵνα πως συνεξομοιώσῃ τὴν φράσιν τῷ πράγματι. εὐωδωϑὴ δὲ ἡ ῥηθεῖσα κατὰ σχῆμα ἐναλ- 

λαγὴ ἐκ τῆς ἐπεμβολῆς. εἰπὼν γὰρ, τοὺς μὲν κατὰ πεδίον ἐδίωκεν, εἶτα ἐπεμιβολὼν τὸ, τῇδε οὗτοι 

προχέοντο, ἐντεῦϑεν ἀχολούϑως τῷ οὗτοι μετέβη εἰς τὸ, ἡμίσεες δέ. καὶ ἔστι TO 0ÀOV οὕτω" τοὺς 

μὲν πεδίονδε δίωκε πρὸς πόλιν, καὶ οὕτω μὲν οὗτοι διωκόμενοι προχέοντο, οἱ δὲ ἡμίσεες ἔβαπτον εἰς 

ποταμόν. Ὅρα δὲ καὶ ὅτι, εἰ καὶ ἐνεχώρει, ὕμως οὐκ εἶπεν ὅτ᾽ ἐμάρνατο φαίδιμος “Εχτωρ, ἀλλ ἐμαί- 

1220»vsro, δηλῶν τὸ ἐνθουσιωδῶς ἐχεῖνον γϑὲς μάχεσϑαι. δῆλον δ᾽ ἐκ τούτου ὅτι καὶ * Mong μαίνεσθαι 
λέγεται διὰ τὸ τοὺς πολεμιστὰς οὕτω μάχεσϑαι. Ὅτι δὲ ἐκ τοῦ μαίνεσϑαι, χαὶ μαινόλης Διόνυσος, οὐχ 
ἄδηλόν ἐστιν. ᾧ καὶ αἱ ΔΙαινάδες ὠχείωνται διὰ τὴν ἐχ μέϑης μαγίαν τὴν κατὰ τοὺς οἰνομανεῖς, δι᾿ 

ἢν καὶ Zvaiog ὃ αὐτὸς, à ἤγουν στασιαστικχὸς, παρὰ τὴν λύην, Ὁ δηλοῖ στάσιν, λεγομένην οὕτω διὰ τὸ 20 

παραλύειν τῆς φιλιχῆς ἑνώσεως. Ὅτι δὲ παρὰ τὸ μαίνεσθαι καὶ Μὲανὴς ὁ δοῦλος, δῆλον xoi αὐτὸ ἐκ 

τῶν παλαιῶν. τοῦτο δὲ διὰ τὸ μὴ φρενήρεις αὐτοὺς εἶναι ὡς ἐπὶ πολὺ, καὶ μᾶλλον, εἴ περ οἴνου 
κατάχοροι γίνονται. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ ἑρμηνεύει πραγματικῶς ὃ ποιητὴς τὸ 
περὶ πολέμου ἀλλαχόϑι λεχϑὲν, τὸ, καί ve κτανέοντα κατέχτα. εἰ γὰρ ὕπου γϑὲς “Βλληνες φοβέοντο, 501 
ἐνταῦϑα νῦν οἱ Τρῶες προχέοντο πεφυζότες, εἴη ἂν καὶ τοῦτο τοῦ κατὰ τὴν μάχην ἐπαμφοτερισμοῦ. 
( Vers. 6.) Ἴστι δὲ τὸ, προχέοντο πεφυζότες, περίφρασις τοῦ φοβέοντο, χαὶ δηλοῦται ἐν ἀμφοτέροις 

τὸ ἔφευ) Ὧν. Τὸ δὲ προχέοντο ἐμφαντιχόν ἐστι τῆς εἰς τὸν ποταμὸν ῥίψεως καὶ οἷον gent TOV 

10 φευγόντων, ἐξ ὧν αὐτὸς πλήϑων ἣν, ἀστείως ῥηϑὲν, ὡς εἰ χαὶ ὕδωρ ποϑὲν χεόμενον "τῷ norant 

&ucyero. Τὸ δὲ πεφυζότες λέξις μέν ἐστι χαὶ αὐτὸ ἀπεστραμμένη τὴν πεζολογίαν. δοχεῖ δὲ ἀπὸ ῥήμα- 

τος συγκεκόφϑαι τοῦ φυζῶ, φυζήσω, περφύζηκα, πεφυζηκχώς. Τὸ δὲ, ἠέρα "Hoy πίτνα “πρόσϑεν ὅο 
βαϑεῖαν, ταὐτόν ἐστι τῷ ἀορασίαν πολλὴν κατεπετάνυε πρὸ ὀφθαλμῶν τοῖς Τρωσὶν, ὡς ἂν δηλαδὴ 
μὴ βλέποντες ἐν τῷ φεύγειν πίπτοιεν εἰς τὸν ποταμόν. δηλοῖ δὲ καὶ ἄλλως ἁπλῶς 0 λόγος τὴν τῶν peu: 
γόντων σχοτοδίνην , καὶ μάλισϑ' ὅτε κατὰ τὸν ποιητὴν πρόσϑεν ὁρῶσι ϑαάνατον. δείκνυται δ᾽ ἐν 

τούτοις καὶ τὸ φύσει σχοτεινὸν τοῦ ἀέρος, διόπερ ἡ τῆς ἀλληγορίας ὗ Ἥρα ἠέρα. 0 ἐστι σκότος, ποιεῖ. 
κἂν ἄλλον τρόπον διὰ τὸ διαφανὲς λευκώλενος λέγεται. οὕτω καὶ ἀλλαχοῦ ἠέλιον ἀκάμαντα ἡ αὐτὴ 
"Ho« ἔπεμψεν εἰς δύσιν πρὸ ὥρας, διὰ τὸ γομισϑῆναι, φασὶ, πρὸ καιροῦ γύκτα διά τινὰ χαλεπὴν 

ὁμίχλην. ( Vers. T ) Τὸ δ πίτνα ἐκ τοῦ πέτω γίνεται, ig οὗ xoi τὸ πίπτειν σημαίνεται καὶ τὸ πέτε- 

σϑαι. ᾿Ιστέον γὰρ Ort τὸ πέτω προσλήψει μὲν τοῦ π πρὸ τοῦτ τὸ πίπτειν ποιεῖ, προσλαβὸν δὲτὸν 

μὲ ἑτὰ τοῦ T τὸ πιτνᾶν ἀποτελεῖ, ( Vers. 8.) Τὸ δὲ ἀργύρεον ὕδωρ, ᾧ συντρέχει ὃ ἀργυροδίνης ποταμὸς," 

ἐπαινετόν ἐστι τῷ παντὶ πλέον 7, περ τὸ παρὰ Πεῤσαὶς χρυσοῦν καλούμενον ὕδωρ, ὃ meg 51 λιβάδες 4o 

20 ἑβδο" μήχοντα. ov περ οὐδείς, φασιν, ἔπινεν ὅτι μὴ βασιλεὺς καὶ ὃ τῶν παίδων αὐτοῦ πρεσβύτατος. 
τῶν δ᾽ ἄλλων εἴ τις πίῃ, ϑάνατος ἡ ζημία. ἔχοι δὲ ἂν μέμψιν εὔλογον τὸ τοιοῦτον χρύσεον ὕδωρ. κα- 
ϑότι αἱ μὲν ἀργύρεαι τῶν ᾿Ομηριχῶν ποταμῶν δίναι, ἤδη δὲ καὶ αἱ τῶν ἄλλων ὑδάτων ῥύσεις, ζωτι- 

xoi πᾶσαι εἰσὶ πινόμεναι" αἱ δὲ χρύσεαι βασιλικαὶ λιβάδες ἐχεῖναν εἰς στύγα καὶ εἴ τι ἄλλο σύῤῥουν 
αὐτῇ πορϑμεύουσι τοὺς αὐτῶν πίνοντας. ζητητέον δὲ, εἰ καὶ τὸ χοάσπειον ὕδωρ, οὗ περ ἔπινε στρα- 

τευύμενος ὁ Πέρσης βασιλεὺς, τοιαύτην ἐπιτιμίου κῆρα ἐφείλκετο. (Vers, 9.) Ὃ πάταγος δὲ καὶ τὰ 
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ἐφεξῆς ὠνοματοπεποιημένα, ἤγουν τὸ βράχε, τὸ ῥέεϑρα, τὸ ὕχϑαι, τὸ ἴαχον, ὅτι συνεχτραχύνουσι 
τὸν τοῦ λόγου ἤχον τῷ ῥεύματι, ἀγωτέρω εἴρηται. ὡς δὲ τὸ βράχειν χαὶ ἐπὶ ἄλλων λέγεται, προδεδης- 
λωται. Ὅρα δὲ καὶ τὸ ἐνέπεσον, φανερῶς κείμενον ἐπὶ φυγῆς. ἔστι δὲ ὅτε καὶ οἱ νικῶντες ἐμπίπτειν 
λέγονται, ἤγουν βιαίως ἐπικεῖσϑαι. καὶ ἔστι τότε τὸ ἐμπεσεῖν ὅμοιον τῷ ἐνθορεῖν, ὡς τὸ, 0 δ᾽ ἔνϑορε 
δαίμονι ἰσος. “ἰπὰ δὲ ῥέεϑρα οημαίνει μὲν τὰ δύσβατα καὶ ὡς προεῤῥέϑη ὑψηλὰ, μετενεχϑὲν ἀπὸ 
τῶν ἀκροτέρων. συστέλλει δὲ τὴν λήγουσαν ὡς ἀπὸ τοῦ αἰπέα συγκοπὲν κατὰ τοὺς παλαιοὺς, ἢ καὶ 
ὡς ἀπὸ τοῦ αἰπὸς, ἡ αἰπὴ, τὸ καἰπόν. τῆς δὲ αἰπῆς ἡ χρῆσις πολλαχοῦ. (Vers. 11.) Τὸ δὲ ἔννεον 2o 
δηλοῖ μὲν τὸ ἐκολύμβων, ἔπαϑε δὲ καὶ αὐτὸ πλεονασμὸν τοῦ V διὰ μέτρον, ὡς καὶ τὸ ἔννεπε. Τὺ δὲ, 
ἔνϑα καὶ ἔνϑα, τοῦ ἀμφὶ περὶ μεγάλα ἴαχον ἔστιν ἐφερμηνευτικόν. ὃ γὰρ δηλοῖ τὸ ἔνϑα καὶ ἔνϑα, 

10 τοῦτο καὶ ἡ ἀμφὶ xci ἡ περὶ ἐνταῦϑα συνελϑοῦσαι ὁμοῦ. (Vers, 12.) Ὅτι καὶ ἐνταῦϑα παραβολὴ 
κεῖται 021) ὅλῳ τῷ πράγματι προσαρμόζουσα, ἔνϑα τοὺς Τρῶας φεύγοντας εἰς τὸν ποταμὸν ἀκρίσι πα- 
ραβαλλει, αἵ φεύγουσιν ἐς ποταμὸν ὑπὸ ῥιπῆς πυρὸς, 0 οἱ γεωργοὶ ἅπτουσι διώκοντες αὐτὰς τῶν σπο- 
ρίμων. φησὶ γάρ" ὡς δ᾽ OO ὑπὸ ῥιπῆς ἢ ὑπαὶ ῥιπῆς πυρὸς ἀκρίδες ἠρέϑονται φευγέμεναι ποταμόνδε, 
τὸ δὲ φλέγει ἀκάματον πῦρ ὄρμενον ἐξαίφνης, ταὶ δὲ πτώσσουσι καϑ' ὕδωρ, ὡς iv ᾿ἀχιλλῆος Ξάνϑου 
βαϑυδινήεντος πλῆτο ῥόος χελάδων ἐπιμὶξ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν. τὸ uiv οὖν ἀκαταμάχητον τοῦ διώ- 
«ovrog πυρὶ ἀχαμάτῳ παραβάλλει χατὰ τοὺς παλαιοὺς, ἀχρίσι δὲ τοὺς ἀτάχτως φεύγοντας. ᾿Ιστέον 

δὲ ὅτι ἐντεῦϑέν τινες ὁρμώμενοι καὶ μιχροῖς μεγάλα τεχμαιρόμενοι Κὐπριόν φασιν εἰναι τὸν ποιητήν. 
διὸ καὶ εἰδέναι αὐτὸν, ὡς κατά τινας καιροὺς ὀχλεῖταν ὑπὸ ἀκρίδων ἡ νῆσος, καϑὰ καὶ ἡ Κυρήνη 

καὶ ἡ "Βάρχης ei “ιβυχαί. ἀλλ᾽ εἴ τις τούτοις καὶ πείϑοιτο, καὶ διότι οἷδὲ πάϑος τῆς νήσου Κύ- áo 
20 προῦυ διὰ τοῦτο νομίζεται Κύπριος, μυριόπατρις ἄρα ὃ ποιητὴς, ὡς πολλῶν ἔϑη καὶ πάϑη πόλεων 

ἱστορῶν. Ὅρα δὲ ὅτι xoi ἐνταῦϑα ταπεινὴ μὲν ἡ τῶν ἀκρίδων παραβολὴ πρὸς ἔιιφασιν τῆς Τρωιχῆς 
ταπεινότητος. ὃ δὲ ποιητὴς ἄλλως ἐπαίρει τὸ ταπεινὸν τοῦ παραβολικοῦ νοήματος τῷ φαιδρῷ τῆς 
φράσεως ἡτις ἐκτέϑειται. xoig δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τοῦ ἃ ἐπιτατιχοῦ καὶ τοῦ 

γράω τὸ ἐσϑίω, ἐξ οὗ καὶ γράστις ἡ ὑπὸ τῶν ζῴων χλωρὰ ἐσϑιομένη, καὶ γραῦς, ἣν ὃ χρόνος μικροῦ 
καὶ κατέφαγεν, οἱονεὶ οὖν ἀγρὶς καὶ κατὰ τροπὴν ἀχρὶς, ἡ πάνυ γράουσα, ὃ ἐστιν ἐσϑίουσα. ilic 
δὲ Διονύσιος ἐν τῷ λεξικῷ αὐτοῦ τῷ ῥητορικῷ οὐκ ἐθέλει ὠνομάζεσϑαι γράστιν ὅλως. φησὶ γάρ" 
χκράστιν ᾿Δττιχοὶ τὴν πόαν, γράστιν δὲ οὐδένες. ᾿Ιστέον δὲ ὕτι τε τῆς ἀκρίδος καὶ τῆς καρίδος, τοῖς 

αὐτοῖς διοικουμένων γράμμασιν , ἐκείνης μὲν οὐκ ἔστι ῥῆμά τι ἐν χρήσει, &x τῆς καρίδος δὲ χρηστόν 
ἐστι τὸ καριδῶ, ἤγουν ὡς εἰπεῖν σφωιθῶν οἷον, αὕτη δὲ χαριδοῖ τὸ σῶμα, καμπύλη τ᾽ ᾿Α4γκυρά ἐστι" 

ὅο καὶ ὅτι παρὰ τὸ χάρη γίνεται καρίς" τὸ πλεῖστον γάρ φασιν αὐτῇ τοῦ σώματος ἡ κεφαλὴ "ἀπηνέγκατο" 50 
καὶ ὅτι ἀκρὶς μὲν συστέλλει τὴν λήγουσαν, καρὶς δέ πη μὲν βραχυκαταληκχτεῖ ἀναλόγως παρ᾽ Arrixoic. 

ὡς γὰρ βολὴ βολὶς, γραφὴ γραφὶς, οὕτω χάρη καρὶς, ταϑείσης δὲ τῆς παρατελεύτου ἐτάϑη καὶ τὸ 
τέλος, ὡς τὸ κρηπὶς, ψηφὶς, τευϑίς. guter γοῦν ἐχτεταμένως τὸ; χαρῖδες ἐξήλλοντο δελφίνων δίκην 

18302εἰς σχοινόπλεκτον ἄγγος; καὶ, ὠρχοῦντο ὥς περ χαρῖδες ἀνθράκων. ἕπι πηδῶσαι χυρταὶ, χαὶ, ἐρυ- 

ϑρότερον καρῖδος ὀπτῆς σὲ ἀποφανῶ. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἡ ῥαφανὶς, ὡς ὁ ̓ ᾿ϑιναιος χαὶ αὑτὸ παραδί- 

δωσι, διφορεῖται χατὰ τὴν καρῖδα, καὶ ἐχτείνει μέν, φησι, τὴν λήγουσαν ̓ “ττικῶς παρὰ Κρατίνῳ ἐν 

τῷ, ταῖς ῥαφανῖσι δοκεῖ, τοῖς δ᾽ ἄλλοις οὐ λαχάνοις" συστέλλεται δὲ παρ᾽ Εὐπόλιδι ἐν τῷ, ῥαφανί- 

δὲς ἄπλυτοι. ᾿Περέϑεσϑαι δὲ κατὰ πάνυ κυριολεξίαν ἐνταῦϑα τὸ εἰς ἀέρα αἴρεσϑαι πετομένας. 
(Vers. 13. ) Τὸ δὲ ποταμόνδε, χρησίμως τῷ ποιητῇ ἐπελέγη. ποταμοῦ γὰρ μὴ παραῤῥέ Ὄντος, φεύ- 

4o γουσι χαὶ εἰς ϑάλασσαν. (Vers. 14.) Ὄρμενον δὲ νῦν μὲν μετοχὴ καϑαρῶς Su ANNO τὸ à γειρόμενον. 

παρὰ δὲ τοῖς μεϑ' Ὅμηρον δηλοῖ μετοχικῶς ἡ λέξις καὶ κράμβης xavAOv. ὅϑεν καὶ ἐ ξορμενίξειν τὸ ἐχ- 
χαυλεῖν, φησὶ γοῦν τις τῶν παλαιῶν ὅτι ἀσφάραγος ἐν τῷ qj τὸ ἐκ τῶν ἀχανϑῶν ἀναφυόμενον, τὸ δὲ 

ἐχ τῆς χράμβης Ξόρμενον. ὃ δ᾽ αὐτὸς λέγει καὶ OIL ἀσγοδέλου τὴν ῥίζαν Θεόφραστος καλεῖσϑαι φησὶν 60 

ἐπιμενίδιον. ὡς δὲ χαὶ τοπιχὸν ὄνομα τὸ ὕρμενον; ἀπὸ τινὸς Ὀρμένου χληϑὲν, προδεδήλωται. Πτώσ- 

σειν δὲ καϑ' ὕδωρ τὸ μετὰ δειλίας πίπτειν. κατωτέρω δὲ ἡ λέξις καί τινα χρύψιν δηλοῖ ἐν τῷ, ἔπτωσ- 
σον ὑπὸ χρημνούς. (Vers, 16.) Τὸ δὲ, πλῆτο ὁόος, πλήϑειν τὸν Ξάνϑον ὑπολαλεῖ κατὰ τὸ, πλή- 
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ϑων ποταμὸς; χαϑὰ πρὸ βραχέων ἐγράφη. Κελάδων δὲ καὶ πρὸ τούτων ἐπίϑετον ἢν ποταμοῦ ἐν τῷ, 

{221 πὰρ ποταμὸν χελάδοντα. δῆλον δ᾽ ὅτι καὶ ἐπὶ πόντου ἐν ἄλλοις λέγεται. ἈΓΥ εἴ5. 17. )' Ὅτι xoi ἐν- 

ταῦϑα σχῆμά ἐστι τὸ κατὰ τὸ σιωπώμενον. ὡς μὲν γὰρ ̓ Αχιλλεὺς δόρυ μὲν. λίπεν αὐτοῦ ἐπ ̓ ὄχϑῃ χεχλι- 

μένον μυρίχῃσι, ταῖς χαὶ προῤὺ ῥηϑείσαις; ὁ δ᾽ ἔσϑορεν ῇ ἔνϑορε δαίμονι t ἰσος, φάσγανον. οἷον, ἤγουν 

μόνον, ἔχων, λέγει ὃ ποιητής. Ort δὲ αὖϑις αὐτὸ ἀνελάβετο, σιωπᾷ, νοεῖν ἀφεὶς ὅτι ἐν δέοντι πάλιν 

ἔλαβε. διὸ xoi μεταχειρίσεται δόρυ χατὰ τοῦ «Τυκαόνος. 'H δὲ ὄχϑη χαὶ κρημνὸς λέγεται: διὸ εἰπὼν 

100 ποιητὴς ἀνωτέρω, ὅτι ὑχϑαιὶ ἴαχον, προϊὼν λέγει τοὺς * Tosiac πτώσσειν ὑπὸ κρημνούς. (Vers. 18.) 
To δὲ, δαίμονι ἰσος, χαὶ ἐν τῷ τέλει τῆς προσεχοῦς ῥαψῳδίας à ἔφη, καὶ μετὰ μικρὸν δὲ ὡσαύτως ἐρεῖ, 

ἐπαναπαυσάμενος τῇ παραβολῇ διὰ χαὶ τὸ ὑψηλὸν xcl σύντομον. ᾿ἐπάγει δὲ (Vers. 20.) Ὅμηρος 
μετὰ τὸ, φάσγανον οἷον ἐν» καὶ ταῦτα" κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἐ ἔργα" τύπτε δ᾽ ἐπιστροφάδην, ἤγουν 10 

ἐν τῷ ἐπιστρέφεσϑαι ὧδε xal ἐκεῖ καὶ μηδένα τόπον προλείπειν, 1) ἀντὶ τοῦ συνεστραμμένως, ἢ ἰσχυ- 
ρῶς. τῶν δὲ στόνος Opvyt ἀεικὴς ἄορι θεινομένων; ἐρυϑαίνετο δ᾽ αἵματι ὕδωρ" ὅ πὲρ ἀλλαχοῦ κατά 

20 τινὰ παρῳδίαν λέγει : κἐρυϑαίνετο δ᾽ αἵματι γαῖα. era ( Vers. 22.) ἐπιπλέχων παραβολὴν εἰκάζει τὸ 

πρᾶγμα οὕτω" ὡς δ᾽ ὑπὸ δελφῖνος μεγαχήτεος ἰχϑύες ἄλλοι φεύγοντες πιμπλᾶσι μυχοὺς λιμένος εὐόρ- 
μου δειδιότες, μάλα γάρ τε κατεσϑίει ὅν xe λάβῃσιν, ὡς Τρῶες ποταμοῖο κατὰ δεινοῖο ῥέεϑρα πτῶσ- 
σον ὑπὸ χρημνούς. ἐνταῦϑα δὲ παρατηροῦσιν οἱ παλαιοὶ, ὡς ὅτε ὃ διώχων μὲν ἐν γῇ ἦν, οἱ δὲ φεύγον- 
τὲς ὠϑοῦντο εἰς ποταμὸν, τότε τὸν μὲν διώκοντα εἴκαζε πυρὶ, ἀκχρίσι δὲ τοὺς Óuoxouévovg* ὅτε δὲ καὶ 
ἄμφω εἰσὶν ἐν τῷ ὕδατι, τὸν μὲν δελφῖνι, τοὺς δὲ ἰχϑύσι παραβάλλει ἀναλόγως τῷ ὑποκειμένῳ τόπῳ. 
᾿Ιστέον δὲ ὅτι παρὰ τῷ Παυσανίᾳ φέρεται δελφὶς ὄργανον πολεμιστήριον πρὸς ναυμαχίαν, ὅϑεν καὶ 
δελφινοφόρος ναῦς παρὰ Θουκυδιδῃ. καὶ δελφῖνα δὲ ναύτην φασὶν, ὃς πρὸς ἱστοῖς ἐχρέματο τοῖς μὲν 20 
σιδηροῦς, τοῖς δὲ μολυβδοῦς καταράχτης εἰς τὰ λῃστρικὰ πλοῖα. μνεῖα δὲ τοιούτου δελφῖνος καὶ τῷ 
χωμικῷ καὶ ἑτέροις. ἀλλαχοῦ δὲ περὶ τοῦ αὐτοῦ γράφει ὃ  ῥηϑεὶς, ὅτι ὃ δελφὶς ὁ καλούμενος χερχέτης 
ἔστι μηχάνημα σιδηροῦν, ὃ ἐξαρτᾶται τῆς νεὼς, ὅταν ἢ ἄνεμος , πρὸς τὸ ἀντέχειν. ἄλλοι δέ φασιν 

$o ὄργανον μολυβδοῦν πρὸς ναυμαχίαν, τοῦ ÓcA*qivog δὲ παρώνυμον. χαὶ Δελφίνιον δικαστήριον '405- 
vuoi ἐπὶ τῶν ὁμολογούντων φασὶ δεδρακέναι μὲν φόνον, κατὰ νόμους δὲ, ὃ καὶ ἐπὶ Δελφινίῳ ἐχα- 
λεῖτο, ὁμωνύμως τῷ, ἐπὶ Δελφινίῳ διχάσασϑαι. ἐνταῦϑα δὲ παραπηκχτέον περὶ δελφῖνος, τοῦ κήτους 
δηλαδὴ, ὅτι ζῶον εἶναι συνετώτατον περιάδεται χαὶ φιλανϑρωπότατον καὶ χάριν ἀποδοῦναι ἐπιστά- 

μενον, ὡς καὶ 0 ̓ Αἀϑήναιος γράφει καὶ αἱ ἱστορίαι μαρτύρονται. Τὸ δὲ ἰχϑύες ἄλλοι ἀντὶ τοῦ ἀλλο- 
φυεῖς φασὶν οἱ παλαιοί. ἄλλο μὲν γὰρ γένος οἱ δελφῖνες κήτη ὄντες, ἄλλο δὲ γένος οἱ ἰχϑύες. ἕτερον 
δὲ τὸ ἄλλοι νοοῦσι κατὰ διαφορὰν εἴδους, ὡς τῷ γένει μὲν ἰχϑύων ὄντων xai τῶν δελφίνων, τῷ 02130€ 

εἴδει διαφερόντων. διό, φασι, xoi Πίνδαρος ἰχϑὺν παιδοφάγον τὸ κῆτος φησί. τοιούτῳ δέ τινε λόγῳ 
καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς τὰς ἐγχέλυας τῶν ἰχϑύων ἀποδιαιρεῖ, (Vers. 25.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτε διαφορὰ καὶ ἐν- 
ταῦϑα λιμένος κεῖται καὶ ὕρμου. λιμένος γάρ φησιν εὐόρμου, ὡς τοῦ λιμένος ὅρμους περιέχοντος, 
καϑὰ καὶ ἀλλαχοῦ γέγραπται. (Vers. 24.) Τὸ δὲ, μάλα γάρ τι κατεσϑίει, βορότητα καὶ ἀνδρίαν 
καὶ τάχος τοῦ δελφῖνος ὑποδηλοῖ, οὗ τὰ σεμνὰ σὺν ἄλλοις χαὶ Ὀππιανὸς ἱστορεῖ. ( Vers. 25.) Τὸ δὲ, 
ποταμοῖο δεινοῖο, ἐνάγει καὶ εἰς τὸ αἰπὰ ῥέεϑρα νοεῖν τὰ γαλεπὰ, καὶ οὗ μόνον ὡς προεῤῥέϑη ὑψηλά. 

4o *üuotov γάρ τοι τὸ αἰπὰ ῥέεϑρα xai δεινὸς ποταμός. ᾿Ιστέον δὲ ὡς καὶ ἐνταῦϑα τινὲς τὸ δεινοῖο 0v 
ἰῶτα γράφουσι, λέγοντες δινὸν ποταμὸν τὸν δίνας καὶ συστροφὰς ἔχοντα. οὕτω καὶ ἐν τοῖς πρὸ τού- 
των δινὸν σάκος εἶπον τὸ δινωτὸν, ὡς ἐχεῖ γέγραπτα!. οὔκουν οὐδὲ τοῖς παλαιοῖς ἐνέλιπον οἱ τὰς λέξεις 
χαινοτομοῦντες, οἵ γε TOU "Ou ἤρου εὐθὺς ἐνταῦϑα ἐπαγαγόντος, ὅτι ἐπεὶ ᾿Αχιλλεὺς ἔχαμε χεῖρας ἐναί- 4o 
ρων, ἀφῆκαν μὲν στῖξαι εἰς τὸ χεῖρας, ἵνα ἢ ἐναίρων ἔχαμε τὰς χεῖρας. ἐνόησαν δὲ, ὅτι ἔκαμεν ἐναίρων 
χεῖρας, ἤτοι χειροχοπῶν. (Vers. 27.) Ὅτι én& ᾿Δχιλλεὺς Τρῶας ἐναίρων ἔχαμε χεῖρας, τότε δὴ ὡς 
οἷα κατά τι πάρεργον ζωοὺς ἐκ ποταμοῖο δώδεχα λέξατο κούρους, ποινὴν Πατρόκλοιο ϑανόντος, ὥς που 

προὔπέσχετο. τοὺς δ᾽ ἐξῆγε ϑύραξε τεϑηπότας ἠῦτε νεβροὺς, δῆσε δ᾽ ὀπίσσω χεῖρας ἐδτμήτοισιν ipao, 

τοὺς αὐτοὶ φορέξσχον, ἤγουν ἔφερον, ἐπὶ DE QUPEURU χιτῶσι" δῶκε δ᾽ ἑτάροισι κατάγειν χοίλας ἐπὶ 
νῆας. Καὶ ὅρα ὡς ἡ τοῦ χαμάτου ἄνεσις τῷ Ais ἑτέρας ἀριστείας τρόπος γίνεται χούρους ἐπιλε- 
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ξαμένῳ za ἡσυχίαν ἐχχρίτους, ὡς εἴ περ ἁπλῶς ἀνδράποδα ἐπέχρινε" καὶ ὅτι κατὰ iiis w^ τὴν 
λέγουσαν τοῖς ἑαυτῶν mragois ἁλίσκεσθαι τὰ βαλλόμενα ὄρνεα, οὕτω καὶ οἱ κοῦροι οὗτοι τοῖς ἑαυτῶν 5o 

ἱμᾶσι δεσμοῦνται, οὖς ἔφερον, ἵνα εἴ τινα ζωγρήσουσι, δήσαντες ἀπαγάγωσι. στρατιωτιχοῦ δὲ ἔϑους 
καὶ τὸ τοιοῦτον φόρημα τῶν ἱμάντων. (Vers. 28. ) Ποινὴν δὲ Πατρόκλου λέγει κυριολεχτῶν τὴν &v- 
τέχτισιν καὶ ἐκδίκησιν τοῦ φόνου, ἐξ οὗ παράγεέται ἡ ποινή. διὸ προϊὼν ἐρει" τίσετε Πατρόκλοιο φόνον. 
( Vers. 29.) Τὸ δὲ, ἐ ἐξῆγε ϑύραξε, ἁπλῶς κανταῦϑα εἶπεν ἀντὶ τοῦ ἔξω. Τὸ δὲ, καϑὰ νεβοοὺς, ἀλλα- 
χοῦ μὲν ἐπλάτυνεν, εἰπών" αἵτινες ἐπεὶ ἔχαμον ϑέουσαι xal τὰ ἑξῆς. ἐνταῦϑα δὲ συντομώτατα 
ἔφρασε, συνεπιτεμὼν τὴν παραβολὴν τῇ ἡρωικῇ γοργότητι. μετ᾽ ὀλίγα δὲ γοργότατα ἐρεῖ δίχα παρα- 
βολῆς, ἐν τῷ, ὁ δέ οἱ σχεδὸν ἦλϑε τεϑηπώς. (Vers. 50.) 4ῆσαι δὲ ὀπίσσω χεῖρας φησὶ τὸ χοινῶς 

10 φραζόμενον ἀπαγκωνίσαι. Σ:τρεπτοὶ δὲ χιτῶγες xai νῦν, ὡς καὶ ἐν τῆ € ῥαψῳδίᾳ, οἱ ϑώραχες, ἐν οἷς, 
φασὶν, οὐκ ἐζώννυντο, ἀλλ᾿ ἐφόρουν ἱμάντας παρηρτημένους ἔϑει στρατιωτιχῷ διὰ χρείας τινάς. 
( Vers. 34.) Ὅτι ᾿Αχιλλεὺς Πριαμίδην «“υχάονα ποτὲ ἢγε λα" βὼν ix πατρὸς ἀλφῆς οὐκ ἐθέλοντα, ἐν- 6o 
γύχιος προμολὼν, ὁ δ᾽ ἐρινεὸν ὀξέϊ χαλχῷ τάμνε νέους ὕρπηκας, ἵν᾿ ἅρματος ἄντυγες ἦεν. τῷ δ᾽ ἂρ 
ἀνώιστον χαχὸν ἤλυϑε δῖος ᾿“γχιλλεύς. καὶ τότε μέν μιν “ῆμνον ἐϊκτιμένην ἐπέρασσεν νηυσὶν ἄγων" 
ἀτὰρ υἱὸς ᾿Π͵σονος ὦνον ἔκδωκέν, χεῖϑεν δὲ ξεῖνός μιν ἐλύσατο. πολλὰ δ᾽ οἰδοωδον "Iufgiog Πετίων,1 222 
πέμψε δ᾽ ἐς δῖαν ᾿4ρίσβην. ἔνϑεν ὑπεκπροφυγὼν πατρώιον ἵκετο δῶμα. ἕνδεχω δ᾽ ἤματα ϑυμὸν ἐτέρ- 
σέτο οἷσιν, ἤγουν ἰδίοις, φίλοισιν, ἐλϑὼν ἐκ λήμνοιο. δυωδεχάτη δέ μιν αὖτις χερσὶν ᾿4χιλλῆος ϑεὸς 
ἔμβαλεν, ὅς μιν ἔμελλεν πέμψειν ἐς ᾿Αΐδαο, καὶ οὐκ ἐθέλοντα νέεσϑαι. ὕπως δὲ τὰ κατὰ τοῦτον 
ἐπράχϑη, ἑξῆς δηλωθήσεται. νῦν δὲ ὅρα τὴν περιπέτειαν, εἴ πὲρ τῷ ποτὲ ἐλεήσαντι ἄρτι περιτυχὼν 

20 0 “υκάων “ϑανάτῳ πεσεῖται ὑπ᾽ αὐτοῦ. (Vers. 50.) ᾿“λῳὴν δὲ ἐνταῦϑα τὴν ἀμπελόφυτον ἴσως γῆν 10 
λέγει, ἐν ἣ ὡς εἰχὺς ἦσαν καὶ ἐρινεοὶ πρὸς αἰμασιὰν, ἐξ ὧν ἴσως ἔτεμεν ὄρπηχας ὃ “Τυχάων. 
(Vers. 37.) Τὸ 08, ἐννύχιος προμολῶν, ἀληϑεύειν τὸν Aye δείκνυσιν εἰπόντα πρὸ τούτων, ὡς 
πολλὰς ἀὕὔπνους ἴαυσα νύκτας, εἴ γε καὶ τὸν “υκάονα νυχτὸς προμολὼν εἷλεν, ὡς που καὶ τὸν Zivetav, 

1ϑράχαϑὰ “προγέγραπται. "Ev δὲ τῷ, ἐρινεὸν νέους ὄρπηχας, ἢ ἀντίπτωσίς ἐστι τὸ σχῆμα, ἵνα λέγῃ ἐρι- 

γεοῦ ὄρπηκας, 7 παράϑεσις μέρους πρὸς ὅλον διὰ σαφήνειαν. ὕλον μὲν γάρ τι ὃ ἐρινεὸς,, μέρος δὲ ot 

νέοι ὄρπηκες, ὧν μόνων xol 5v χρεία τῷ «“Τυκαονι. ἐρινεὸν δέ φασι τινὲς ἐνταῦϑα ἀντὶ τοῦ ἁπλῶς 
ξύλου εἰλῆφϑαι. οὐ γὰρ εὐϑετεῖν εἰς ἅρμα τὸν τῆς συκῆς ἐρινεὸν διὰ τὸ εὔϑραστον τοῦ ξύλου, εἰ μή 

τις ἑαυτὸν συχίνῃ διδόναι ἤϑελεν ἐπικουρίῳ. τυχὸν δὲ εἰς διαπλοχήν τινα ἐχρησίμευε τῷ τόπῳ τὴς ἄν- 
τυγος ὃ νέος “ὔρπηξ τοῦ ἐρινεοῦ ὡς εὐλύγιστος, οὐ μὴν εἰς αὐτὴν τὴν ἄντυγα. γίνεται δὲ ὕρπηξ, ὃ διὰ 20 

So σαφήνειαν ῥηϑεὶς νέος, ix τοῦ ὄρω τὸ πηδῶ καὶ τοῦ πήσσω πήξω ὁ ἀναπηδήσας εἰς αὔξησιν εὐπαγῆ. 
(Vers. 359.) Τὸ δὲ ἀνώιστον δηλοῖ μὲν τὸ ἀνέλπιστον, καὶ γίνεται ἐκ τοῦ ὀΐω τὸ ὑπολαμβάνω καὶ νοῶ, 
ἔχτασιν δὲ ἔπαϑε τοῦ ὃ εἰς ὦ. ( Vers. 40.) Τὴν δὲ “ῆμνον νῦν μὲν ἐὐκτιμένην ἤγουν καλῶς οἰχουμέ- 
γὴν λέγει, προϊὼν δὲ καὶ ἠγαϑέην αὐτὴν ἐρεῖ. καὶ ἀλῳὴν δὲ ἐὐχτιμένην πρὸ ὀλίγων τε ἔφη καὶ μετ᾽ οὐ 
πολλὰ δὲ ὡσαύτως προσερεῖ. “Τὸ δὲ ἐπέρασε δηλοῖ μὲν καὶ νῦν τὸ πέραν ἀπέδοτο καὶ διὰ ϑαλάσσης 
πλεύσας διεπώλησε. καιρία δὲ ὡς εἰς ποίησιν ἡ λέξις, διὸ καὶ πολλάκις αὐτῇ χρᾶται ὃ ποιητὴς, οἷον, 
εἰς “ῆμνον ἐπέρασε, καὶ εἰς Αἤμνον πεπερημένος, καί μ᾽ ἐπέρασας. ἐντεῦϑεν δὲ χαὶ ἡ ἁπλῶς 
πράσις παρὰ τοῖς ὕστερον χατὰ συγκοπήν. ἐκ δὲ τοῦ τοιούτου περᾶν χαὶ ὁ πεπερημένος καὶ τὸ πέρ- 
viui παράγωγον, ἐξ οὗ καὶ τὸ περνάμενος, xoi τὸ, περνὰς νήσων ἐπ᾽ ἀλλοδαπάων. ( Vers, 41.) 
Ὁ δὲ ὦνος ἐχ τοῦ ὠνὴ γέγονεν, ὡς καὶ Pasce δηλοῦται, χαϑὰ xal ἐκ τοῦ τιμὴ ὁ τῖμος. καὶ εἰσὶ 

40 ταὐτὰ ὥνος χαὶ τῖμος. ( Vers. 42.) Τὸ δὲ, ξεῖνος ἐλύσατο, δηλοῖ ὁποῖον ἂν αϑὸν ἡ ξενία. ὃ γὰρ He- 

τίων οὗτος, Ó τῷ πατρὶ τῆς ᾿Ανδρομαχὴς ὃ ὁμώνυμος, τὴν ξενίαν αἰδεσϑεὶς, "ctor ἤσατο ἐκ “ήμνου τὸν 3o 

«Τυκάονα, ovy! ἁπλῶς λύτρα τῷ ᾿]ησονίδῃ 1υνήῳ δοὺς, ἀλλὰ πολλὰ δοὺς καὶ ὡς ἂν ἀλλαχοῦ φαίη, 

ἀπειρέσια. (Vers. 45.) “Ἢ δὲ Ἴμβρος, ἧς παρώνυμος ὃ ῥηϑεὶς Ἴμβθριος ᾿Πετίων, vijaog ἐστιν to- 
λιλὴ, οὐ πολὺ τῆς “ήμνου ἀπέχουσα, ἀντιπέραν Τενέδου. ix τῆς τοιαύτης "Iuggov τοὺς φυγοδι- 

χοῦντας ἡ ἰνβρίους παροιμιαχῶς ἐχάλουν. φησὶ γοῦν ϊλιος Διονύσιος οὕτως. Ἴμβοιοε, οἱ τὰς δίκας 

ὑποιεύγοντες, ἐπεί τινὲς i δίκην καλούμενοι ἐσκήπτοντο ἐν "Tuffpo εἶναι. ᾿Αρίσβη δὲ πόλις Τρῳάδος, 
COMMENT. ἘΝ IrrAD. Tow IV. Z 
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Μιτυληναίων ἀποιχίαν σχοῦσα, περὶ ἧς χαὶ προείρηται. ( Vers. 46.) Τὸ δὲ δυωδεκάτη καινότερον καὶ 

αὐτὸ εἴρηται. οὗ γὰρ πρὸς τὸ ἕνδεκα ἤματα ἡ σύντα 86, ἀλλ ὡς πρὸς τὸ ἕνδεχα ἡ ἡμέρας, ὡς ἀδιάφορον 

ὃν ἤματα ἢ ἡμέρας εἰπεῖν, καϑὰ καὶ ἐν τῇ α ̓ ῥαψῳδίᾳ ὁ ἔχει τὸ ἐννῆμαρ μὲν, τῇ δεκάτῃ δέ. (Vers. 47.) 

Τὸ δὲ, χερσὶ ϑεὸς ἔμβαλεν, ὃ ἐστιν ἐνέϑετο ἢ ἐνέῤῥιψεν, ἄχραν εὐτυχίαν δηλοῖ. ( Vers. 48.) To δὲ, 
πέμψειν ἐς ̓ Αδαο, eq ἑλῶς καὶ ἀστείως εἴρηται πρός τινα ὁμοιότητα TOU, γε defe οὐχ ἐθέλοντα, 

ὃ ἀνωτέρω γέγραπται. πεμφϑεὶς μὲν γὰρ «“υχάων εἰς ᾿Δρίσβην ὑπεχπροέφυγεν. ἐξ“Διδου δὲ οὐκ ἂν 
φύγη. Τὸ δὲ οὐκ ἐθέλοντα νέεσϑαι, ἀστειότερον ἔτι ἐῤῥέϑη καὶ ἀφελέστερον. εἰς ̓ Δρίσβην μὲν γὰρ ἑκὼν 

4o ἐπέμφϑη, ἐς “ἀιδου δὲ "οὐκ ἂν ἐθέλοι. Νέεσϑαι δὲ νῦν οὐ τὸ ἐπανελϑεῖν, ἐξ οὗ ὁ νόστος, ἀλλὰ τὸ πορευ- 
ϑῆναι ἤτοι κινηϑῆναι, ὅϑεν καὶ ὃ νόος καὶ ὃ νέος. (Vers. 55.) Ioréov δὲ ὅτι. “υκάων κοινῶς μὲν κύριον 
ὄνομα πολλοῖς προσώποις τεϑὲν, ὧν ἔκ τινος xoi χώρα «Τυκαονία, παρὰ δὲ τοῖς ὕστερον καί τε πάϑος 10 
μανιῶδες νυχτιπλάνον ἀσχολοῦν περὶ μνήματα οὕτω χαλεῖται. (Vers. 50.) Ὅτι πολλοῦ πολεμικοῦ 
χαμάτου δηλωτιχὸν τὸ, γυμνὸν ἄτερ κόρυϑός τε χαὶ ἀσπίδος, οὐδ᾽ ἔχεν ἔγχος" ἀλλὰ τὰ μέν δ᾽ ἀπὸ 
πάντα χαμαὶ βάλε, τεῖρε γὰρ ἱδρὼς φεύγοντα, χάματος δ᾽ ὑπὸ γούνατ ̓ ἐδάμνα. ἐξαλλαγὴ δὲ σχήματος 

50 xai ἐνταῦϑα ἐν τῷ, γυμνὸν ἄτερ κόρυϑός τὲ χαὶ ἀραίδο. οὐδ᾽ ἔχεν ἔγχος. τὸ δ᾽ a*zoAovOov ἣν, οὐδ᾽ 

ἔχοντα ἔγχος. Ὅρα δὲ ὅτι γυμνὸν εἶπε τὸν ἄοπλον. ἐξ οὗ λαβόντες ἀφορμὴν οἱ ue pride τοὺς 

γυμνῆτας ὠνόμασαν, οἷς ὁμύστοιχοι χαὶ οἱ χοινῶς μὲν Ψιλοὶ, κοινότερον δὲ ψιλῆται. περὶ «Τυκάονος 

δὲ ἐνταῦῖϑα ὃ λόγος, ὃς τὰ μὲν ὅπλα πάντα ἔβαλε χαμαὶ φεΐγων ἐκ ποταμοῦ, τοῖς ποσὶ δὲ τὴν σωτη- 
ρίαν ἐπέτρεψεν. Ἔνϑα καὶ ὅρα δυστυχίαν βουλεύματος. ἀπογνοὺς γὰρ τοῦ ποταμοῦ καὶ φεύγων ὡς εἰς1305 
τὴν πόλιν πίπτει ὡς οὐκ ἤλπισεν. (Vers. 54. ) Ὅτι ἐχπλήττει τὸν Apa, ἐὰν ix τῆς νήσου “ήμνου 

θο ὃ αἰχμάλωτος «“Ζυ κάων ἔφυγε. διὸ xoi φησὶν ὡς ἐν ἡϑοποιίᾳ" o πόποι, ἢ μέγα ϑαῦμα τοδ᾽ ὀφϑαλ- 20 

μοῖσιν ὁρῶμαι, ἤγουν ὁρῶ. 7 μάλα δὴ Τρῶες μεγαλήτορες, οὕς πὲρ ἕπεφνον, avrig VENE dan id 
1223vano0 £ ζόφου ἠερόεντος. oiov δὴ καὶ 00. ἠλϑε, φυγὼν ὑπὸ νηλεὲς liue y Lnuvov ἐς ἠγαϑέην * πεπέρη- 

μένος, ὡς mot ίρηται, οὐδέ μιν ἔσχε πόντος ἁλὸς πολιῆς, ὃς πολεῖς ἀέκ xovrag ἐρύχει. ἀλλ ἄγε δὴ καὶ 

δουρὸς ἀκωχῆς ἡμετέροιο γεύσεται, ὕφρα ἴδωμαι φρεσὶν ἡδὲ δαείω, & πὲρ ἐκ παραλλήλου ταὐτὸν δηλοῦ- 
σιν, ἢ ἂρ ὁμῶς xoi κεῖϑεν ἐλεύσεται, ἤ μιν ἐρύξει yi; φυσίζοος, ἥτε χατὰ χρατερὸν meo ἐρύκει. 
(Vers. 36.) Kai ὅρα tO ἀναστήσονται, παλαιὰν καὶ ταύτην λέξιν, ἡ χρᾶται καὶ “«Ἱβάνιος ἐν τῷ εἰς 

10 τὸν παραβάτην à ἐπιταφίῳ. Τὸ δὲ, ἡ μάλα δὴ Τρῶες ἀναστήσονται χαὶ ἑξῆς, ὑπερβολικόν " φασι λόγον 
εἶναι οἱ παλαιοί. λέγει γὰρ ὅτι τάχα καὶ οἱ ἐν “Αιδου Τρῶες ἑκεῖϑεν φεύξονται, εἴ πὲρ ᾿ Ελλ jvov ϑα- 
λαττοχρατού ντων ἐχ νήσων ἐπανασώζονται. Ἵν δὲ TQ, ὑπὸ ζόφου καὶ ὑπὸ νηλεὲς gua, τοῖς ὄπισϑεν 

ἡ πρόϑεσις ἃ αναπέμπεται, ive ἢ ὑπαναστήσονται καὶ ὑποφυγών. (Vers. 59. ) Σηρείωσρε δὲ χαὶ ὅτι ἐν 50 
ἄλλοις μὲν πόντος ἀπολύτως λέγεται, ἐνταῦϑα δὲ πόντον ϑαλάσσης φησὶν, ὡς & τις εἴπῃ χόλπον ἢ τό- 

πον. ἔνϑα καὶ “παρηχεῖν, δοκεῖ ὁμοῦ παρακείμενα τὸ πολιῆς καὶ τὸ πολεῖς, ἤγουν πολλοὺς, καϑὰ καὶ 

20 χατωτέρω τὸ, ὥρμαινε μένων. καὐτὸ δὲ παρήχησίς ἐστιν ἐκ τῶν ἤδη προσεσημιωμένων. Τὸ δὲ, ὃς πολ- 
λοὺς ἀέκοντας ἐρύκει, οὐχ ̓ ἁπλῶς agua κεῖται , ἀλλὰ προχλητικόν. ἐστιν ἑτέρου ἀστείου γοημιατος τοῦ, 1906 
ἀλλ᾽ ἄγε δὴ χαὶ δουρὸς ἃ ακωχῆς, καὶ ἑξῆς ὡς προγέ; ρᾶπται ἕως τοῦ, κρατερόν R0: ἐρύχει, dia ὁμοιό- 
τητος ταύτης οὔσης τῷ πόντῳ καὶ TQ in. ὡς γὰρ ὃ πόντος πολλοὺς ἀέκοντας ἐρύχει, οὕτως ἡ γῆ 
χρατερόν πε eg ἐρύχει χάτω Um αὐτήν. CY sns 61.) Τὸ δὲ, γεύσεται δουρὸς; ἀντὶ τοῦ ἀποπειράσε ται. 

80 ἐῤῥέϑη δὲ καὶ πρὸ βραχέων λέξις τοιαύτη ἐν τῷ, γευσόμεϑ᾽ ἀλλήλων ἐγχείῃδσι. (τα, 62.) To ài, 
χαχεῖϑεν ἐλεύσεται, ἢ μυστηριωδῶς ἐῤῥέϑη ἀντὶ τοῦ ἐχ τῶν κάτω καὶ τοῦ “ιδου, ἢ κατὰ πρόληψιν 

εἴρηται ἀντὶ τοῦ ἐκ τῆς φυσιζόου γῆς, ἣν μετὰ τοῦτο λέγει, ἤγουν μετὰ TO, ἐχεῖϑεν ἐλεύσεται. Ü sug 4o 

χατὰά TL πρωϑύστερον 71004. ἡπτικῶς ἐσχημάτισται. ἦν γὰρ ἀκόλουϑον μνησϑῆναι πρῶτα γῆς, εἶτα ἐπα- 

Tp v τὸ, ἐκεῖϑεν ἐλεύσεται. τὸ δὲ ἐλεύσεται σὺν τῷ γεύσεται σώφρων. ἐστὶ παρίσωσις, ὡς xai μετ᾽ 
ὀλίγα τὸ τεϑηπὼς xal μεμαώς. (Vers. 62) Σημείωσαι δὲ χαὶ ὅτι τὸ, γῆ qpuaiLogg y; xai τὸ, ἢ χρατε- 

40 ρόν περ ἐρύχει; ἔχει τι ἀντιϑετιχὸν ἀστεῖον; ἵνα κλέγῃ, ὡς 3j γῆ τὰ μὲν πρὸς τὸ ζὴν ἀναφύει, τοὺς 

δὲ Un αὐτὴν ̓ λϑόντας κατερύχει χάτω. ἡ δὲ γραφὴ τῆς φυσιζόου γῆς διὰ τοῦ ὃ μιχροῦ, ὡς χαὶ πρὸ 

τούτων ἐν τῷ, φυσίζοος oie. ( Vers. 54.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ὁρῶμαι ἀντὶ τοῦ ὁρῶ, καὶ ὁρᾶτο ἀντὶ τοῦ 
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ἑώρα, καὶ ὁρώμενος ἀντὶ τοῦ ὁρῶν, μυρίας ἔχει ὁμοιότητας. ἐν αἷς καὶ τὸ ϑύεται ἀντὶ τοῦ ϑίύει xoi 
ϑυόμενος ὁ ϑύων, οὗ χρῆσις καὶ παρὰ τῷ Αϑηναίῳ, ἔνϑα λέγει ὅτι ᾿4ϑηναίοις Svoprévuté 8 ἐν Δήλῳ, 
τὴν χέρνιβα βάψας ὃ παῖς προσήνεγκε καὶ ἐν τῇ φιάλῃ μετὰ τοῦ ὕδατος ἰχϑῦς κατέχεεν. εἶπον οὖν οἱ 
Δήλιοι μάντεις "ὡς κυριεύσουσι τῆς ϑαλάσσης oi ““ϑηναῖοι, 0 καὶ ἀπέβη αὐτοῖς. ἔστι δ᾽ ἐν χρήσει χαὶ 50 
τὸ ἐκϑύεσθαι, οἷον, ὁ δεῖνα ἐξεϑύσατο τὸν φϑόνον, ἤγουν ὡς οἷα διά τινος ϑυσίας ἱλεώσατο. 
( Vers. 64.) Ὅτι ὁ μὲν ᾿Αχιλλεὺς ἵστατο καὶ ὥρμαινε μένων, ὡς προσεχῶς ἐγράφη, τεϑαῤῥηχὼς vs 
διὰ τὴν ὑπεροχὴν καὶ διαπορούμενος ὡς ἐῤῥέϑη ἐπὶ τῷ ““υχάονι. ὁ δὲ ἰδὼν ἄφυκτα ἑαυτῷ, σχεδὸν ἦλϑε 
τεϑηπὼς, ὡς καὶ αὐτὸ γέγραπται, γούνων ἅψασθαι μεμαὼς, περὶ δ᾽ ἤϑελε ϑυμῷ ἐκφυγέειν ϑάνα- 
τόν τε κακὸν καὶ χῆρα μέλαιναν, ἤτοι ὁ μὲν δόρυ μακρὸν ἀνέσχετο ἢ ἀνέσχεϑε δῖος ᾿ἀἰχιλλεὺς, οὐτά- 

10 μέναι μεμαὼς, ἤγουν οὐτάσαι ϑέλων" ὁ δ᾽ ὑπέδραμε καὶ λάβε γούνων χύψας. 0 διασαφητιχὸν ἐστι 
τοῦ ὑποδραμεῖν. ἀγχείη δ᾽ ἂρ ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ ἔστη, ἱεμένη, καϑὰ καί τις ἔμψυχος, χροὸς ἄμμε- 6o 
vat, ἢ δι᾽ ἑνὸς μὶ ἄμεναι ἤτοι χορέσασϑαι ἀνδρομέοιο. αὐτὰρ ὃ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἑλὼν ἑλίσσετο γούνων, τῇ 
δ᾽ ἑτέρῃ ἔσχεν ἔγχος ἀκαχμένον οὐδὲ μεϑίει. καὶ λισσύμενος ἔφη" γουνοῦμαί σ᾽, AAA, σὺ δέ μ᾽ at- 
δὲο καί μ᾽ ἐλέησον" ἀντί του εἶμ᾽ ἱκέταο διοτρεφὲς αἰδοίοιο" πὰρ γὰρ σοὶ πρῶτον πασάμην “ημήτερος 
ἀχτὴν, ἤματι τῷ, ὅτε μ᾽ eleg ἐὐκτιμένῃ ἐν ἀλῳῇ. ἀναμιμνήσκει δὲ καὶ (Vers. 79.) ὕπως ἐπέρασεν 
αὐτὸν ὁ Apes δίς ἡγαϑέην Zuvor, καὶ ὅσον τιμήματος διεπράϑη. φησὶ γάρ" ἑκατόμβοιον δέ rot 
jov. τοῦτο δὲ ποιεῖ, ὡς ἂν δελεάσῃ τοῖς ὕστερον δώροις, ἃ πὲρ τριπλᾶ δώσειν φησί. λέγει * yep" 1224 
νῦν δὲ λύμην τρὶς τόσσα mopuwv. ἐφ᾽ οἷς πᾶσιν ἀχούσει παρ᾽ ᾿Αχιλλέως, μή μοι ἄποινα λέγε χαὶ τὰ 

ἑξῆς. (Vers. 68.) Ὅρα δὲ καὶ ὕπως τὰ κατὰ τὸν “Ζυκάονα γραφιχῶς ὁ ποιητὴς ἐξέϑετο. ἔστι γὰρ κατὰ 

20 γοῦν διαζωγραφῆσαι ᾿“χιλλέα μὲν ἑστῶτα xol σὺν ϑαύματι ἀπορούμενον, τὸν δὲ “νχάονα ἐλεεινὸν 
ὑποδραμόντα καὶ τῆς ἀψαύστου μελίας ἁπτομένον, xci ποιοῦντα ὅσα εἰχὸς τοὺς ἱκετεύοντας. Καὶ 

σημείωσαι ὕπως ἔστιν οὗ διὰ πιϑανότητα xoi ἀστοχοῦντα τὸν ᾿“Ιἰχιλλέα ἐν ταῖς βολαῖς ποιεῖ, ὡς νῦν τε 

πάσχει καὶ μετ᾽ ὀλίγα ἐπὶ τοῦ ᾿“Ιστεροπαίου πείσεται. ἐν δὲ τούτοις εἰ καὶ ὁ ̓ “Ιχιλλεὺς δυστυχεῖ, ἀλλ᾽ 
ἡ τοῦ Ὁμήρου διαφαίνεται ἀρετὴ, ϑαυμαστά τινα ὡς εἰχὸς διατιϑεμένου καὶ πρὸς πιϑανότητα πλάτ- 
τοντος. (Vers. 65.) Τὸ δὲ, περὶ δ᾽ ἤϑελε ϑυμῷ ἐχφυγεῖν ϑάνατον, ἀφελῶς πρόσκειται, OU μὴν 
ἀναγκαίως. τί γὰρ ἐχρῆν προσϑεῖναι τὸ κοινῶς ϑελητὸν ἀνϑρώποις ἅπασιν, εἰ μή τι γε πρὸς διαστο- 
λὴν τῶν ἐϑελοκακούντων. ϑάνατος δὲ χαχὸς τὸ κοινὸν, καὶ κὴρ μέλαινα τὸ ποιητικὸν, ταὐτὰ ὄντα, 
κεῖται παράλληλα. (Vers. 66.) Τὸ δὲ ἀνέσχετο εἴληπται καὶ νῦν ἀντὶ τοῦ ἀνέσχεν, ἀνέτεινε. * Τὸ δὲ, το 
λάβε γούνων, ὃ ἐστιν ἥψατο, καὶ τὸ ἑλὼν γούνων, πολλαχοῦ τῆς ποιήσεως χεῖνται. ὅτε μέντοι τὸ 

3o ἑλεῖν οὐ σημαίνει τὸ ἅψασϑαι, τότε δὴ αἰτιατικὴν ἔχει σύνταξιν, οἷον καὶ τὸ, ὅτε μ᾽ εἷλες ἐν ἀλῳῇ, 
καὶ, ζωοὺς ἕλον, καὶ ἄλλα μυρία. ὡς δὲ τοῦ γούνων πρωτόϑετον τὸ γονύων, χαὶ ὡς κατὰ τὸ γόνυ 
χλίνεται καὶ τὸ κόνδυ, κόνδυος γὰρ ὡς γόνυος, δηλοῦσιν οἱ παλαιοί. κόνδυα γοῦν ἀργυρᾶ φησὶν ἐκεῖ- 
ϑὲν ὃ ̓ ᾿ϑήναιος. ( Vers, 70.) Τὸ δὲ ἄμμεναν ἀπόστοργον μὲν πεξογραφοῦντι ῥήτορι, σχευωρεῖται δὲ 
οὕτως" C TO χορέννυμι, οὗ ἀπαρέμφατον ἄειν, xci Δωρικῶς ἄεν, ὡς πὲρ καὶ ἔδω τὸ ἐσϑίω, ἔδειν 
καὶ £v. εἶτα ὥς msQ πλεονασμῷ γίνεται ἐδέμεναι τετρασυλλάβως, καὶ ἐν συγκοπῇ ἔδμεναι κατὰ 
τρισυλλαβίαν, οὕτω καὶ ἀέμεναι, καὶ ἐν συγκοπῇ ἄμεναι, xcd ἴσως διπλασιασμῷ Αἰολιχῷ, ἄμιμεναι. 
( Vers. 71. ) Τὸ δὲ, ἑλὼν ἑλίσσετο, παρήχησίς ἐστιν, ὡς περ καὶ τὸ ἔχεν ἔγχος. τοῦτο δ᾽ ἐνταῦϑα και- 
γότερον εἴρηται. συνήϑως μὲν γὰρ 7 ἐπὶ πολέμῳ μεταχείρισις δηλοῦται ἐν τῷ, ἔχεν ἔγχος, οὗ τὸ ἀνά- 
παλιν, οὐδ᾽ ἔχεν ἔγχος, ὡς πρὸ μικροῦ εἶπεν ὃ ποιητής. ἐνταῦϑα δὲ τὸ ἔχεν. ἔγχος ὃ “υχάων ἀντὶ τοῦ 

40 ἐχράτει ἐπέχων καὶ χωλύων αὐτὸ τῆς βολῆς. διὸ καὶ ἐπήγαγεν εἰς ἑρμηνείαν τὸ, οὐδὲ μεϑίει ; δηλῶν ὡς 
κατεῖχε xal οὐκ "ἀπέλυεν. (Vers, 76.) Ὅρα δὲ χαὶ ὅπως ὃ “υκάων οὐχ᾽ ὑγιῶς συλλογίζεται ἱ adim: εἶναι 20 

. 1307rov ᾿Αχιλλέως διὰ μέσου τοῦ μετασχεῖν παρ᾽ αὐτῷ ἀκτῆς Δήμητρος, 0 ἐστι τροφῆς, μονονουχὶ λέγων; 
ὅτι πᾶς Ó τροφῆς παρά TUYL πασάμενος καί που καὶ ὁμωρόψιος οὕτω γενόμενος ἱκέτης ἐστίν" ἐγ ὦ δὲ 
ἔσχον ταῦτα παρὰ σοὶ: ἄρα οὖν ἀντί TOL εἰμὶ ἱχέτου, χαὶ χρὴ αἰδέσασϑαι τὴν τροφήν. ἴσως γὰρ διὰ 

τοῦτο καὶ διοτρεφῆ ὃ “Τυχάων τὸν “Ἀχιλλέα προσεῖπεν, ὡς ἄτοπον ὃν τὸν Vid «4 τὴν ξενίαν τρου nv, 
ἧς ἐφορεύει Ζεὺς, παρ᾽ οὐδὲν ϑέσϑαι, καὶ πρὸς τὸ ζῆσαι τροφῆς MT εἶτα ζωῆς τὸν ἱκέτην ore- 
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ρῆσαι. καὶ οὕτω μὲν πιϑανῶς ὁ «““υκάων τὴν τοῦ αἰχμάλωτος λέξιν εἰς ἱκέτην μετέλαβε, τὸ δ᾽ ἐστὶν 
, πο « ' « , , - , Nov» ΄ ' - L 

οὐχ οὕτως ἔχον. ἱκέτης μὲν γὰρ ἑκουσίως προσφυγών τινι) “Αυκάων δὲ ἄκων γέγονε παρὰ τῷ “χιλλεῖ 
ὡς αἰχμαλωτισϑείς. οὐκ ὀρϑῶς τοίνυν τὸ δουλικῶς τροφῆς μετασχεῖν εἰς τὸ τῶν ἱκετῶν δίκαιον ἐνέγρα- 
ψεν, ὃ xai αὐτὸς ἴσως αἰσϑόμενος οὐ λέγει ὡς ἱχέτης eui, ἀλλ ὅτι ἀντὶ ἱχέτου σοι εἰμὶ τουτέστι τρό- 

πον τινὰ ἱκέτης, διὰ τὸ δοκεῖν κατὰ τοὺς παλαιοὺς ἱκέτην εἶναι τὸν ὡς εἰπεῖν ἱχέστην ἤτοι ἀφικόμενον 
εἰς ἑστίαν τινός. ὕτι δὲ οἱ κυρίως ἱκέται καὶ αἰδοῖοι ἦσαν, πολλαχοῦ φαίνεται καὶ παρὰ τῷ ποιητῇ. 

20 διὸ xal πειρᾶται ὃ *fvxawv εἰς τοιούτου Íxérov τάξιν ἀγαγεῖν ἑαυτόν. καὶ ἄλλως δὲ λῦσαι τὸν τοῦ 
-"duxaovog παραλογισμὸν, οὐκ ἔστι ταὐτὸν συμφαγεῖν καὶ παρά τινι φαγεῖν. «Ἰυχάων οὖν αἰχμαλωτι- 
σϑεὶς ἐπάσατο μὲν Δημήτερος ἀκτὴν ὡς εἰχὸς παρὰ τῇ τοῦ ᾿ἀχιλλέως σκηνῇ, οὐ συνέφαγε δὲ ὡς ὅὃμο- 
δίαιτος. τὸ δὲ, παρὰ σοὶ πρώτῳ, μετὰ τὴν αἰχμαλωσίαν δηλαδὴ, τοῦτο δὲ ὡς πρὸς τὸν ᾿Ιασονίδην καὶ 
τὸν Ἴμβριον ᾿ Πετίωνα. αἰχμαλωτισϑεὶς γὰρ πρῶτον παρὰ τῷ AM ἔφαγεν. εἶτα καὶ παρ᾽ ἐκείνοις. 
“Πάσασϑαι δὲ καὶ νῦν τὸ γεύσασϑαι,. ὅϑεν παρὰ τῷ κωμιχῷ ἀπαστία ἡ νηστεία. σχοπητέον δὲ εἴ περ 
τὸ Ὁμηρικὸν πάσασϑαι ἐνδέδωχεν ἀφορμὴν τῷ ἐξώλει Σαρδαναπάλᾳ Q εἰπεῖν ἐχεῖνο τὸ γελώμε syov. ἕρῆ 

γὰρ, ἢ ζῶν ἔτι ἢ χαὶ ϑανὼν ὡς ἐν εἰδωλοποιίῳ y τὸ, τοσαῦτ᾽ ἔχων ὅσα ἔφαγόν τε xoi ἔπιον καὶ ἑξῆς. 

πάσασϑαι μὲν γὰρ ἐκ τοῦ πῶ πάσσω τὸ χτῶμαι, κτᾶσϑαι δὲ ταὐτόν ἐστι τῷ ἔχειν, 0 περ ἔφη 0 Σαρ- 
δανάπαλος. (Vers. 79.) Δημήτερος δὲ καὶ νῦν ἀκτὴ 2) κλάσμα ἄρτου, 0 ἐστι ψωμὸς, εἰπεῖν δὲ καὶ 
ἄλλως βλωμὸς, παρὰ τὸ ἄγω τὸ χλῶ, ἢ ἡ ἄγουσα ἡμᾶς καὶ ποιοῦσα πορεύεσθαι. διὸ καὶ δαῖτα τινὲς 
ἴσην καὶ ἐΐσην ἐκ τοῦ ἰέναι ἡτυμολόγησαν. εἴρηται δὲ περὶ τῆς τοιαύτης λέξεως καὶ ἐν ἄλλοις. σεμνῶς 

4o δὲ οὐκ εἶπε σῖτον ἢ δαῖτα ἢ βρώμην "ἢ βρῶσιν ἢ) ἐδητὺν ἢ τοιοῦτόν τι, ἀλλὰ Δημήτερος ἀκτὴν, ἵνα τὸ 
τῆς Δημήτερος δῶρον ὁ piso αἰδεσϑῇ. ᾿Ἑχατόμβοιον δὲ σταϑμοῦ τι εἶδος καὶ νῦν, ὡς πολλαχοῦ 
φαίνεται. To δὲ ἦλφον χρόνου μέν, ἐστιν ἀορίστου δευτέρου, ὡς καὶ τὸ ἔχραισμον χαὶ ἔδουπον καὶ ἔχτυ- 

το δηλοῖ δὲ τὸ εὗρον, Ἴγουν ὡς € εὕρημά τι καὶ ἕρμαιον προσήγαγον. ἕρμαιον γάρ τι τοῖς στρατιώταις 

τὸ ἐκ τῶν αἰχμαλώτων χέρδος. Σημείωσαι δὲ ὅτι τε παρόμοιόν ἐστι τὸ ἑκατόμβοιον ἦλφον τῷ συνϑέτῳ 

τῷ ἀλφεσίβοιαι. γυναῖκες γὰρ ἀλ φεσίβοιαι ὅσαι εἰς “προῖκα βύας 1 gov, xci ὡς, εἰ καὶ ἁρμόττει yv- 

veis τὲ χαὶ ἀνδράσι τὸ ῥηϑὲν ἀλφεῖν, ὅμως οὐκ ἂν ῥηϑεῖεν xaT αὐτὸ ἀλφησταὶ οἱ τοιοῦτοι, ἀλλὰ 

κατὰ τὸ κοινόν. κυρίως γὰρ ἀλφησταὶ πάντες ἄνϑρωποι διὰ τὴν περὶ τὰ πρακτέα εὑρε ἑτικὴν μέϑοδον 
χαὶ τὴν κατὰ τέχνας χαὶ ἐπιστήμας εὕρεσιν, ἀφ᾽ ἧς, εἴ fup ἐξὴν τολμῆσαι, ἀλφεσιτέχνους εἶχεν ἂν τις 
ποιητιχώτερον εἰπεῖν αὐτούς. SRHDEEDM δὲ ἐνταῦϑα ὅτι, ὥς msg παρὰ τὸν βοὺν .Αλφεσίβοια χαὶ Ev- 

βοια, καὶ παρὰ τὰ μῆλα Φιλομήλα καὶ Πολυμηλη κύρια ὀνόματα, οὕτω χαὶ παρὰ τὸν ἵππον oU 
μόνον ἢ Liéamy συνϑέτως, ἀλλὰ xol καταμόνας "danni, ἑταίρας ὄνομα, jj τις ἐραστήν, φασι, σχοῦσα 

50 Θεόδοτον τὸν ἐπὶ τοῦ βασιλικοῦ χόρτου, χαὶ ὀψὲ ὥρας κεισελϑοῦσα ἐπὶ χώϑωνα, ἤγουν “συμπόσιον 

πρὸς Πτολεμαῖον τὸν βασιλέα, ἔφη" Πτολεμαῖε, ἐγχεέτω τίς “μοι χοτύλας τέσσαρας, εἶτα εἰς τὴν 

μεγάλην. καὶ ὃ βασιλεὺς & &yn' εἰς τὴν λεκάνην μὲν οὖν" δοκεῖς γάρ μοι πολὺν [nz πάνυ χόρτον κατα- 

f: βρωκέναι, σκώπτων ὃ βασιλεὺς εἰς τὸ μεϑύειν ἐκείνην τὴν ἵππῳ παρώνυμον ἐκ διαπράσεως χόρτου 

ἢ) ἐξ αἰτίας Θεοδότου τοῦ ἐπὶ τοῦ βασιλικοῦ χόρτου, ὃς δὴ χόρτος ἵππον κορεννὺς αθοκ δ ive. πίνειν 

πολύ, δῆλον δ᾽ ὅτι, ὥς fa " [nz ἐκ τοῦ ἵππος, οὕτω καὶ Ἵππων xv QLOY ὁ ἄϑεος" καὶ ὡς nag ix τοῦ 

βοῦς Εὔβοια xvgiov, n ὁμώνυμος 5 χώρα, οὕτω χαὶ Εὔβοιος κύριον nappe xoi οὕτω παίζειν λόγιός 

Quee καὶ ἀμφιδέξιος, ὃς πολλὰ εἰσάγων ἐν roig αὐτοῦ χαρέώντα ἔφη καὶ περὶ στασιασμοῦ τοῦ ἐν βαλα- 

νείοις τὸ, βάλλον δ᾽ ἀλλήλους χαλκήρεσιν ἐγχείησι. ( Vers. 80.) Τὸ δὲ λύμην δηλοῖ μὲν τὸ λυϑείην, 

λύτρα δοὺς δηλαδή. χαὶ ἔστιν εὐχτιχὸν κατὰ τοὺς παλαιοὺς, ὀφεῖλον τῇ & διφϑόγγῳ παραλήγεσϑαι. 

συστέλλει δὲ τὸ V, μονόφϑογγον γεγονὸς διὰ μέτρον, οἷα μηδὲ δυνάμενον, διὰ διφϑόγγου γράφεσθαι. 
οὐδέποτε γὰρ ἡ διὰ τοῦ ὃ χαὶ c δίφϑογγος ὀπίσω συμφώνου "ret xaTa τὴν παλαιὰν παρατήρησιν. 

6o δύναται γὰρ xci παϑητιχὸς οριστικὸς παρατατικὸς εἶναι ἀπὸ "τοῦ λῦμε ῥήματος, ἵνα εἴη καὶ νῦν 
χρόνος ἀγτὶ χρόνου, παρῳχημένος δηλαδὴ ἀντὶ μέλλοντος τοῦ λυϑήσομαι. ᾿Ιστέον δὲ, ὅτι καὶ ἐν τοῖς 
κατὰ τὸν “υκάονα ἔδειξεν ὃ ποιητὴς ὅτι ὡς εἰχὸς χρήματα οἱ ᾿Ζχαιοὶ ἄλλοθέν τε ἐπορίζοντο xoi ἀπὸ 

τοῦ τοὺς αἰχμαλώτους πωλεῖν. ᾿Αχιλλεὺς οὖν καὶ ἐκ τῆς τῶν ζώντων διαπεράσεως γ ἤτοι: ὡς προγέ- 
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yoenrau, πράσεως, πολλὰ ἔσχεν. ἐρεῖ γὰρ͵ I7. ὀλίγα, ὅτι πολλοὺς τῶν Τρώων ζωοὺς ἕλον ἡδ᾽ ἐπέρασα. 

| δ πέρ καὶ Ó Χρύσης εἰδὼς ἦλϑε φϑάσας εἰς τὸ ναύσταϑιμον, τὴν ϑυγατέρα λυσόμενος. &L δέτε καὶ ἐκ τῶν 

| γεχρῶν αἰχμαλώτων ἐκέρδαινον, 0 νεχροπέρνας δηλώσει ̓ αἀχιλλεύς. (Vers. 74.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι quAowvzov 

ἤϑους τὸ, ὁ δέ οἱ σχεδὸν ἠλϑε τεϑηπὼς καὶ ἑξῆς ἕως τοῦ, καὶ κῆρα μέλαιναν. ὡς προλγέγραπται.1 255 

( Vers. 80.) “Ικετιχὸν δὲ τὸ, γουνοῦμαί σε, σὺ δέ μ᾽ ἐλέησον. "Erw ἰστέον καὶ ὅτι ὁ ῥηϑεὶς “1υχάων 
μετὰ τὰ εἰρημένω ἐκϑέμενος γοργῶς χαὶ αὐτὸς τὸ, ἠὼς δέ μοί ἐστιν ἥδε δυωδεχάτη or. ἐς Ἴλιον ἤλθϑον 

1308202218 παϑῶὼν, ἐπάγει" νῦν αὖ ue τεῆς, ἤγουν σαῖς, ἐν χερσὶν ἔϑηχε μοῖρ᾽ ὁλοή. καὶ ὅρα ὡς καὶ ἐν- 

ταῦϑα ἰσοδυναμοῦσιν ἀλλήλοις τὸ τιϑέναι καὶ τὸ βάλλειν. εἰπὼν γοῦν Ὅμηρος τὸν νῦν δέ με σαῖς 
χερσὶν ἔϑηχε μοῖρα, μετ᾽ Ολίχα φησὶν, ov ϑεὸς ἐμαῖς ἐν χε pci βάλῃ. ἔφη δὲ καὶ πρὸ ὀλίγου, χερσὶν 

10 ᾿Αχιλλέως ϑεὸς ἔμβαλε. τοῦτο δὲ ἰσοδύναμον τῷ. Ζεύς μέ σοι αὑτις ἔδωχεν, ὃ μετ᾽ ὀλίγα εἰρήσεται, 

δι᾿ οὗ δηλοῦται, ὅτι δῶρον ϑεόϑεν τοῖς ἀριστεῖσιν οἱ αἰχμάλωτοι. εἶτα ( Vers, 84.) χεῖται ῥητὸν 
ὃ πᾶς ἂν ἐρεῖ καταγινώσχων ἑαυτοῦ ϑεομηνίας, ἐφ᾽ οἷς ἐχθρῷ δὶς παρεδόϑη, παρῳδήσας τὸν Δία εἰς 
ϑεόν. καὶ ἔστι τοιοῦτον" μέλλω που ἀπέχϑεσϑαι ϑεῷ πατρὶ, ὅς με σοὶ αὖϑις ἔδωχε. μινυνϑάδιον δέ 
μὲ μήτηρ γείνατο. “υκάων δὲ, καὶ ταῦτα πρὸς Δχιλλέα φησίν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι αὐτὸς 0 “υκάων ὅλε- 
oov ἑαυτοῦ καταψηφίξεται, εἴ me ἀπέχϑεται ϑεῷ, κατὰ τὸν ἐν ᾿Οδυσσείῳ λόγον, &vOw ὁ Αἴολος" 
ἔῤῥ᾽ ἐκ νήσου, λέγει τῷ Ὀδυσσεῖ, οὐ γάρ μοι ϑέμις ἐστὶ χομιξέμεν ἄνδρα, ὃς xe ϑεοῖσιν ἀπέχϑηται 10 

μακάρεσσι. καὶ πάλιν" ἐπεὶ ἄρα ϑεοῖς ἀπεχϑόμενος τόδ᾽ ἱκάνεις. yos δὲ τούτοις ( Vers. 85.) xal 

ἱστορίαν ὃ ποιητὴς γενεαλογεκήν τε καὶ ἐϑνικὴν παραπλέχων τοῖς κατὰ τὸν ““Ζυχάονα φησίν" μήτηρ 
γείνατο “αοϑόη, ϑυγάτηρ᾽ ἄλταο γέροντος. ὃν καὶ ἐπαναλαμβάνων ὡς ἄξιον λόγου διὰ ᾿Ιωνικῆς γενι- 

20 xijg φησίν" "Aires, ὃς “ελέγεσσι φιλοπτολέμοισιν ἀνάσσει, Πήδασσον αἰπήεσσαν τὴν ἤδη ῥηϑεῖσαν 

ἔχων ὑπὸ σατνιόεντι. τοῦ δ᾽ ἔχε ϑυγατέρα Πρίαμος, πολλὰς δὲ χαὶ ἄλλας, παλλακὰς δηλαδή. 
ταῦτα δὲ ὃ “υχάων εἰπὼν ἐπάγει; ( Mers. 89.) ὅτι τῆσδε δύω γενόμεσϑα, σὺ δὲ, ὃ ̓ ΑΙχιλλεὺς δη- 

λαδὴ, ἄμφω δειροτομήσεις. λέγει δὲ ἑαυτὸν καὶ τὸν πρὸ ὀλίγου μνημονευϑέντα Πολύδωρον. εἰταὰ 
( Vers. 90.) εἰδὼς ὡς τὸ “δειροτομήσεις. μέλλοντος ὃν χρόνου, τῷ μὲν “Ἰυχάονι προσαρμύσει;, τῷ δὲ 
Πολυδώρῳ 0U, ἐκεῖνος γὰρ Ἴδη προῴχετο, ὡς διορϑούμενος τὸ συγχεϑὲν ἀπὸ σχεδιασμοῦ φησίν" ἤτον 

τὸν, ἤγουν τοῦτον δὴ, πρώτοισι μετὰ πρυλέεσσιν, ἤγουν πεζοῖς ὡς προέγνωσται.γ δάμασας, ἀντίϑεον 

Πολύδωρον, ἐπεὶ βάλες à δουρί. νῦν δὲ δὴ ἐνθάδε μοι xaxóv ἔσσεται, 0 ἐστιν ἴσως ῥαροτῆδησησας 

μαι μόνος ἐγὼ, εἰ καὶ ἀνωτέρω ἔφην ἄμφω δειροτομήσεις. (Vers. 91.) Καὶ ὅρα "τὸ, βάλες ὀξέϊ 320 

δουρί. δι᾿ οὗ ἐνδείκνυται ὃ "vacio, Gg καὶ ἄλλως ἔσφαλται τὸ, ἄμφω δειροτομήσεις. ἀμφοῖν γὰρ 
30 τοῦτοιν ὃ ἕτερος ὃ Πολύδωρος ovx ἐδειροτομι,ϑη, ἀλλὰ δουρὶ p. ηϑεὶς ᾧχετο, χαϑὰ ἱστόρηται. ἐπὶ δὲ 

τούτοις (Vers. 95.) ὃ "duca εἰς δυσωπίαν προβάλλεται αὐτὸ τοῦτο, τὸ "dao org εἰναι υἱὸς xai ιιὴ 

τῆς ̓ ἐκάβης, καὶ φησί" μή, ΠΣ χτεῖνε, ἐπεὶ (ovy ὁμογάστριος “δχτορός e, ὡς καὶ λυπηϑῆναι δηλαδὴ 

ἂν ἐχεῖνον ἐπ᾽ ἐμοὶ διὰ τὸ ὁμογάστριον, οἷα τῶν τοιούτων χασιγνήτων μάλιστα φιλουμένων τοῖς ἀδελ- 

qois, ὡς προδεδήλωται. οὔκουν τὸν ἀμφιμήτριον “ἔχτορα, τὸν rov ILargoxAov αὐτόχειρα, ὃ ἐμὸς 

λυπήσει ϑάνατος, ἀλλ ἐχεῖνος μὲν ὀφειλέτης ἐστὶ ποινῆς, ἐμοὶ δὲ E εἰς δίκην ἀρχεῖ, ὅτι τὸν 

ὁμογάστριον ἀνεῖλες Πολύδωρον. ἐπὶ τούτοις δὲ (Vers, 96.) xai τὸν Πάτροκλον ἐπαινεῖ κολαχεύων 

τὸν ᾿Αχιλλέα, εἰπών" ὕς τοι; ἤγουν ὃ ἽἝχτωρ, ἑταῖρον ἕπεφνεν ἐνηξα τὲ κρατερόν τε. ἔνα καὶ τὸν 

᾿Αχιλλέα συνεπαινεῖν δοκεῖ ὡς τοιοῦτον ὄντα, εἴ neg ὃ φίλος ἄλλος αὐτός. χαὶ οὕτω μὲν ὁ d uxeaav τὸν 

᾿Αχιλλέα eA μειλίσσεσϑαι λισσόμενος ἐπέεσσιν. ( Vers. 97: .) ᾿“μείλικτον δ᾽ ὕπ᾽ ἄκουσε, νήπιε, μή 
40 μοι ταῦτα, ἢ μη μοι ἄποινα πιφαύσχεο, μηδ᾽ ἀγόρευε" πρὶν μὲν γὰρ Πάτροκλον ἐπισπεῖν αἴσιμον 

ἦμαρ, τόφρα τί μοι πεφιδέσϑαι ἐνὶ φρεσὶ Ἀφίλτερον ἴεν Τρώων, καὶ πολλοὺς ζωοὺς ἕλον ἠδ᾽ ἐπέρασα, 3o 

ὡς xai προιγράφη" γὺν δ᾽ ovx ἔσϑ᾽ ὃς xcv ϑόνατον φύγη, ὃν κε ϑεός γε ᾿]λίου προπάροιϑεν ἑμῆς ἐν 

χερσὶ β βάλῃσι, καὶ πάντων ἢ συμπάντων Τρώων" πέρι δ᾽ αὖ Πριάμοιό γε παίδων. εἰτα (Ν᾽ 618, 106. ) 

γλυκέως πανυ κατὰ ἀφέλειαν χαὶ ἐνδιαϑέτως χαὶ σεμνῶς καὶ λαμπρῶς φησίν" ἀλλὰ, φίλος, ϑάνε xai 

σύ. τίη δ᾽ ὀλοφύρεαι αὕτως; κάτϑανε xai llárgoxiog, 0 nig σέο πολλὸν ἀμείνων. oU ὁράφς, οἷος 

κἀγὼ χαλός τε μέγας τε; πατρὸς δ᾽ εἶμ᾽ ἐξ ἀγαθοῖο, ϑεὰ δέ μὲ γείνατο μήτηρ, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοι καὶ ἐμοὶ 
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ἢ & τας ᾽ν » 3*3 ς ἡ E ; X ἐδ, a di E iy 
ϑάνατος καὶ μοῖρα χραταιὴ ἔσσεται, 7; ὼς ἢ δείλῃ, κατα δέ τινας δείλης, 7; μέσον vue, ὁππότε τις 

xai ἐμεῖο "Aou ἐκ ϑυμὸν ἕληται, ἢ 0 γε δουρὲ βαλὼν ἢ ἀπὸ vevgr, qur ὀϊστῷ. Καὶ ὅρα ὅπως συντόμως 

τὸν τοῦ Apis ὃ ποιητὴς καὶ ἄρτι : ngouvamuvet ϑάνατον. καὶ νῦν uiv λοξῶς οὕτω xarà τὸ ἀμφί- 

βολον τοῦ ἐνδοιασμοῦ, καϑὰ zal πρὸ μιχροῦ, ὅτε Ξάνϑος 1 ἵππος ἐλάλησε, προϊὼν δὲ σαφῶς ἐρεῖ τὸ 

ἀληϑές. (Vers. 85.) Ὅρα δὲ ἐν τοῖς ἀνωτέρω γεγραμμένοις καὶ τὴν ἐπανάληψιν τοῦ AArov κατὰ διττὴν, 

ὡς παρεσημάνϑη, διάλεχτον. τὸ uiv γὰρ 4Atao γέροντος Αἰολικὸν, οὕτω δεῆσαν τῷ μέτρῳ, τὸ δὲ 
&o" Δλτεω, ᾿Ιωνικὸν κατὰ μετριχὴν xal αὐτὸ χρείαν. ( Vers. 86.) Περὶ 08 Ze" λέγων, εἰ καὶ ἔφ ϑασε ῥη- 

ϑῆτναι, ὥς neg δὴ χαὶ περὶ Πηδάσου καὶ Σατνιόεντος, &AX οὐ περιττὸν καὶ viv ἔσται εἰπεῖν τοσοῦτον, 
ὡς εἰ μὴ Πήδασον ἄρτι λέγει τὴν τῶν Καρῶν “Πελέγων πόλιν, ἣν καὶ οὐδετέρως λέγουσι τὰ Πήδασα 
xoi μετὰ τοῦ y δὲ τὰ Πήγασα, νοηϑείη δὲ IDj0acog Τρωικὴ πόλις, zv, ὡς προεῤῥέϑη, ὃ ᾿Δχιλλεὺς τὸ 
ἐπόρϑησεν᾽" οὐδὲ οἱ “Ζέλεγες ἄρα οὗτοι ἔϑνος Καριχὸν, ἀλλὰ Τρωιχόν" καὶ ὅτι πλάνητες τὸ ἔϑνος oi 
«Ἱέλεγες" quoi γοῦν ὃ γεωγράφος. Ort «Τέλεγες xal Καύχωνες ἄνϑρωποι πλάνητες, χαϑὰ καὶ Πε-- 
λασγοί" καὶ ὅτι τοὺς “2έλεγας ἐν τῷ καταλόγῳ παραλέλοιπεν ὃ ποιητὴς. οὐχ ἱχανὸν ἡγούμενος τὸ σύ- 
στημα ὡς εἰς κατάλογον τάττεσϑαι, ἢ καὶ ὑπὸ τῷ “Εχτορε τούτους χαταλέγων ὡς ὄντας “υχίους , ἐκ 
τῆς ὑπὸ τῷ Πριάμῳ δηλαδὴ Τρωικῆς «“Τυκίας" ὃ γὰρ Πριαμίδης “υχάων “Ζ]αοϑόης εἶναι λέγει ϑυγα- 
τρὸς “Ἵλτεω, ὡς “Τελέγεσσιν ἀνάσσει. οὕτω δέ, φησι, καὶ τοὺς ὑπὸ τῷ Φοίνικι Δόλοπας ἐσίγησεν, ὡς 
μετὰ τῶν Μυρμιδόνων ὄντας, ὁμοίως καὶ τοὺς ὑπὸ τῷ Οδυσσεῖ ᾿ἀκαρνᾶνας. λέγει δὲ καὶ ὅτι γράφουσί 
τινες, Πήδασον ὑποσατνιόεντα, ὡς ὑπὸ ὕρει Σατνιόεντι χειμένης τῆς πόλεως. οὐδὲν δέ, φησιν, ὕρος 

ἐστὶν οὕτω χαλούμενον, ἀλλὰ ποταμὸς, ὃν ὀνοιιάζει ὃ ποιητής. ἣν δὲ καὶ πόλις. ἠρημώϑη 051309 
5o *( Vers. 88,) Τὸ δὲ, πολλὰς δὲ καὶ ἄλλας, πολυγύνην εἶναι τὸν Πρίαμον δηλοῖ, ὡς καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς 20 

που φανήσεται. ἐμφαίνει δ᾽ ἐνταῦϑα ὃ ποιητὴς ἐν τῷ πολλὰς ἄλλας, cg, εἴ.περ ἤϑελε, πολλὰς καὶ 
ἄλλας εὐμεϑόδως ἱστορίας εἶχε νῦν παρεμβαλεῖν τῇ ποιήσει ἐξ ἀφορμῆς τῶν τοιούτων πολλῶν γυναι- 
χῶν. ἐλλειπτικῶς δὲ εἴρηται τὸ, πολλὰς χαὶ ἄλλας" οὐ γὰρ ϑυγατέρας "Akreo χαὶ ταύτας, ἀλλὰ ἑτέρων 

τινῶν. (Vers. 89. ) Τὸ δὲ, ἄμφω δειροτομήσεις , συ) γχεϑεὶς ὃ “Ζυχάων φησί" τὸν μὲν γὰρ ἀδεληρὸν 

ἸΠολύδωρον οἶδεν, ὡς πρὸ ὀλίγων ἐδηλώϑη, μαϑὼν μὴ δειροτομηϑέντα, ἑαυτὸν δὲ 0 πείσεται ἀγνοεῖ. 

(Vers. 99.) Πιφαύσκεσϑαι δὲ ἐν μὲν τοῖς ἑξῆς τὸ φαίνειν χαὶ ἐνδείχνυσϑαι, olov, πιφαύσζεο φλόγα 

πολλήν, χαὶ γίνεται ἐκ τοῦ φάω τὸ λάμπω, quoxu, καὶ ἀναδιπλασιασμῷ καὶ πλεονασμῷ τοῖ U πι- 
φαύσχω. ἐνταῦϑα δὲ ἡ τοιαύτη λέξις τὸ φάσκειν, 0 ἐστι λέγειν, δηλοῖ. διὸ πιφαύσχεο εἰπὼν, ἐπάγει 
ἑρμηνευτικῶς πρὸς διαστολὴν ὁμωνυμίας τὸ, μηδ᾽ ἀγόρευε, ἵνα ἐκ παραλλήλου ταὐτὰ εἶεν τὸ πιφαύ- 
04:0 χαὶ τὸ ἀγόρευε. ἐξαϑερίζει δὲ τὴν τοιαύτην λέξιν ἡ πεζογραφία. (Vers. 100.) Τὸ δὲ, Πάτρο- 3o 
xÀov ἐπισπεῖν αἴσιμον ἦμαρ, &ugifolieg ἐστὶ σχῆμα. ἢ γὰρ ὃ Πάτροκλος λέγεται ἐπισπεῖν τὴν αἴσι- 

6o μον ἡμέραν. 1) ἡ αἴσιμος ἡμέρα τὸν Πάτροκλον. Τὸ "δὲ πεφιδέσϑαι, ᾿Ιωνιχός ἐστι μέσος ἀόριστος 
δεύτερος. (Vers. 104.) Τὸ δὲ, ᾽Ιλίου πρόπάροιϑεν, ἀπορίαν λύει τὴν, διὰ τί ἐν τοῖς ὕστερον φείδε- 
ται οὐ Τρωὸς ἁπλῶς, ἀλλὰ τοῦ τῶν Τρώων βασιλέων Πριάμου ὁ ̓ Δχιλλεύς. καὶ ἔχει μὲν ἐκεῖνο λύσιν, 
ὡς αἰδεῖται τὸν γέροντα οἷα κυρίως ἱχέτην καὶ ὁμωρόφιον. λύεται δὲ καὶ ἐκ τῶν ἐνθάδε. οὐ γὰρ πρίνει 
ἁπλῶς μὴ πεφιδέσϑαι μηδενὸς τῶν Τρώων, ἀλλὰ μόνων τῶν ἐμπεσομένων εἰς χεῖρας αὐτῷ νῦν lAtov 
προπάροιϑεν. "TO δὲ, ἐμαῖς ἐν χερσὶν, ἀχρίβειάν τινα καὶ αὐτὸ ἔχει. φείσεται μὲν γάρ τινος. εἴ περ 

1226érépov τυχὸν ἐιιπεσεῖται χερσὶν, αὐτὸς δὲ ἑλὼν οὐχ ἂν φείσαιτο. Τὸ δὲ, *év χερσὶ βάλῃ, περὶ οὗ καὶ 
προεγράφη, δμοιόν ἐστι τῷ, χερσὶ πελάσαι, 0 ὕ περ ἀνωτέρω χεῖται. (Vers, 105.) Τὸ δὲ, χαὶ πάντων 

Τρώων, καὶ προϊὼν οὕτω λέγειν φιλεῖ ἐν τῷ, πάντες τίσετε φόνον. Τὸ δὲ, πέρι δ᾽ av Πριάκοιο παί- 4o 

δων, δριμιέως ἀντιφέρεται πρὸς τὸ, OU7 ὃμο) γάστριος " Exrogog εἰμι. βδνονουὶ γάρ φησιν ὡς ᾿Εχάβης 

μὲν οὐχ ἐγένου, i ἔχεις δὲ πατέρα τὸν Πρίαμον, οὗ περ ἕνεχεν τεϑνήξ ἢ. x«i τοῦτο ἣν αἴτιον τοῦ γή- 
LAE ὑπ᾽ ᾿Αχιλλέως χληϑῆναι τὸν “Ζυχάονα. οἷα μὴ νοήσαντα ὡς οὗ τοσοῦτον ἐκ τῆς μὴ γεννησαμένης 
Exaf Pis ὠφελεῖται εἰς ἔλεον, ὅσον βλάπτεται ὑπ τὸ τοῦ σπείραντος πατρὸς, οὗ τῶν παίδων μὴ megióe- 

σϑαι ἄραρεν. Ὅρα δὲ xoi ὡς ἐν τῷ, πέρι δ᾽ αὖ, mue ἡ néot πρόϑεεις ἐπίτασιν δηλοῖ, κειμένη 

ἀντὶ τοῦ περισσῶς, καὶ οὐ γνοουμένῃ μόνον, ἀλλὰ xci λεγομένη αὐτὴ χαϑ' αὑτὴν, xoi οὐχ᾽ ὡς ἐν τῷ, πέρι 
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μὲν βουλῇ Δαναῶν, καὶ πέρι δ᾽ ἐστὲ μάχεσθαι, καὶ τοῖς τοιούτοις. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι αἱ παλαιαὶ μὲν ἐπι- 
τάσεις οἷον τὸ περὶ, τὸ ἀρί, τὸ ἐρί, τὸ δα, τὸ ζα, τὸ βοῦ, xci ἄλλα ὅσα ἰδίᾳ μὲν νοητὰ, οὐ μὴν καὶ 
ἰδίᾳ ῥητὰ, ἔτι δὲ καὶ τὸ λίαν, πάνυ, ἄγαν, καὶ τὰ λοιπὰ; ὅσα ἰδίῳ καὶ “νοοῦνται καὶ éxqwvoUvrar 10 

περὶ μίαν ὄντα λέξιν, καὶ ὁπόσα δ᾽ ἐν νοήμασι ϑεωροῦνται ὑπερϑετιχῶς, οἷον, ὁππόσον οὐρανὸς 
ἔστ᾽ ἀπὸ γαίης, ναὶ μὴν καὶ τὰ ἐν ὀνόμασιν ἐπιτείνοντα καϑ' ὑπέρϑεσιν, κοινά τε εἰσὶ xo οὐ παρα- 
σύρουσιν εἰς γέλωτα. οἱ δὲ γράφοντες εὐτραπέλως ἄλλως ἐθρασύναντο πρὸς ἀστεϊσμὸν, οἷον ὃ γράψας 
ὑπερϑετιχῶς τὸ αὐτότατος καὶ ὁ συγχρίνας ἀσμάτων σεμνῶν ποιητήν τινα πρὸς ἕτε ἐρον τοιοῦτον τοπι- 
χώτερον, καὶ εἰπὼν κρείττω ἐχεῖνον εἰναι ἡμέρας δρίμῳ. ᾽ἄλεξις δὲ λέγεται εἰναι ὃ τοῦτο γράψας. 
δοχεῖ δὲ τῶν τοιούτων ἀρχὴν ἐνδοῦναι ὁ κωμικὸς ᾿αριστοφάνης, ἐν οἷς ἔφη μειράκια τινὰ εἶναι Εὐριπί- 

10 δου πλεῖν ἢ σταδίῳ λαλίστερα. τὰ δὲ ποιητικὰ ἐπιτατικὰ, τερατώδη ὄντα, οὔτε εἰς κοινότητα ἐϑέλου- 
σιν ἀναφέρεσϑαι, οὐδὲ μὴν ἀστείζονται, πραγματεύονται δὲ σεμνότητα τινα καὶ ἔχπληξιν. ( Vers. 106.) 
Τὸ δὲ, ἀλλὰ, φίλος, ϑάνε, πρός τε τὸ, L0; Με χτεῖνε ἐλέχϑη, χαὶ ἔτι ἀστείως ἀνετέζη πρὸς τὸ, ἀντί 
τοι εἰμ᾽ ἱκέταο. οἱογεὶ γάρ φησιν, ὅτι τὸ μεῖζον, φίλος ὧν xol μὴ ἁπλῶς ἱκέτης» ὅμως Ü'ave. Τὸ δὲ, 

κάτϑανε χαὶ Πάτροκλος, ovy ἁπλῶς ἐπλάσϑη, ἀλλὰ κατὰ βαϑὺν oixrov. WEST δὲ καὶ ὡς μὴ 

δεχόμενος ἄποινα τοῦ Δνκαονος ὁ ᾿Αχιλλεὺς αὐτὸν ἐθέλει ἀντίποινα τοῦ Πατρόχλου "ἀνελεῖν, Ὁ χαὶ2ο 

ἐπὶ τῶν ἄλλων Ἰρώων βούλεται, ὡς δηλοῖ μετ᾽ ὀλίγα εἰπὼν τὸ, εἰσόχε πάντες τίσετε Πατρόκλοιο φόνον 
καὶ ἑξῆς. ὃ δὲ ἐφεξῆς ὁ "ἀχιλλεὺς ἐπάγει περὶ αὐτοῦ , μονῴδημαά τι ἐστὶ καὶ οἷον ᾧδάριον τοῦ ἥρωος, 

ἐφ ἑαυτῷ oixrov ἔχον. Ἰστέον δὲ ὅτι τὸ, καλὸς τὲ μέγας Té, ἐπαινεῖται ὡς ἄριστα συνδυασϑὲν εἰς 

ἐγκώμιον. ὁππότερον γὰρ ἄν, φασιν, ἑτέρου στερηϑῇ; οὐκ ἐντελῶς ἔχεν πρὸς χόσμον σώματος: 

20 ( Vers. 108.) “Σημείωσαι δὲ χαὶ ὅτι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, καϑὰ χαί τινι σμικροτάτῳ ἐνόπτρῳ; ἴνδαλμά 

τι ὅλου ἐγκωμίου ἐμφαίνεται. τὸ μὲν γὰρ, πατρός εἶμι ἀγαϑοῦ καὶ μητρὸς τοιᾶσδε, τὸ τοῦ γένους κε- 
φάλαιον ὑπολαλεῖ" τὸ δὲ μέγας τοῦ σώματός ἐστιν ἐκτὸς ὄντος" τὸ δὲ χαλὸς σωματιχά τε ἀγαϑὰ ἐμι- 
φαίνει καὶ ψυχικά" τὸ δὲ οἷος πλειόνων ἐστὶν fu roy τῷ εὐεπηβόλως νοοῦντι. μέγα οὖν ἐγκώμιον 

εἰς ἑαυτὸν ἀνεπαχϑῶς λαλεῖ ὃ ̓ Αχιλλεύς. ὃ δὲ τόπος οὗτος μεταποιηϑεὶς παντὶ ῥητορεύοντι χρησι- 
μεύσει ἐπὶ προσώπῳ λαμπρῷ τε χαὶ εὐγενεῖ. ( Vers. R1 ) Τὸ δὲ, ἔσσεται 1j ἠὼς ἤγουν προΐα καὶ ἑξῆς, 
διαίρεσίς ἐστι τῆς ἡμέρας εἰς τρία μέρη. ὡς περ γὰρ ἡ νὺξ τριχῆ διαιρεῖται. εἰς ἑσπέραν εἰς ἀμολγὸν, 
χαὶ εἰς ἕω, οὕτω χαὶ ἡμέρα εἰς & λέγει ὃ 0 ποιητής. Τὸ δὲ δείλης» εἴ τι προσεκτέον τοῖς καὶ οὕτω γρά- 

φουσιν, ἔλλειψιν ἂν "ἔχει τινὰ, ἵνα λέγῃ. 3 δείλης καιρὸς, 1) δείλης ὥρα, ἢ τι τοιοῦτον. καὶ ἄλλως ὅ0 

δὲ, εἴη ἂν ἐπιῤῥηματικὸν ἐξ ἐλλείψεως κατὰ τὸ ἐπίσης καὶ ἐπιπολῆς καὶ διαχενῆς καὶ τὰ τοιαῦτα, ὡς 

So ἐὰν εἴποι τις, ἔσσεται ἠὼς ἢ ἐπὶ δείλης. Τὸ 02, ρει ἐκ ϑυμὸν ἕληται, δηλοῖ μὲν τὸ, ἀνελεῖ σιδήρῳ " 

1910διφορουμένην δὲ τὴν γραφὴν ἔχει τοῦ ὀνόματος. γράφεται γὰρ καὶ διὰ διρϑόγγου ὡς ἀπὸ τοῦ ot. 
| xai διὰ τοῦ ἡ δὲ μετὰ προσγεγραμμένου τοῦ t ἐκ τοῦ oni, — To δὲ, ἢ δουρὶ βαλὼν ἢ ἀπὸ νευρῆφιν 

οἱστῷ, πάνυ μεγαλοπρεπῶς εἴρηται, ὡς μή τινος τολμῶντος ἐγγίσαι καὶ συστάδην πολεμῆσαι τῷ ̓ “ἰχιλ- 
λεῖ. δοχεῖ δὲ περιττῶς προσχεῖσϑαι τὸ ἀπὲ νευρῆφιν ἐνταῦϑα. δῆλον δὲ xci ὅτε ἀρχαίας χρήσεως 
ἡ νευρὰ, ἡ ἀπὸ νεύρου δηλαδὴ, ὕστερον γὰρ οὐ τοιαύτη ἐστίν. ( Vers. 92.) " Ert ἰστέον καὶ ὕτι ὁ ἐλ- 
πίζων πρός τινος ὄλεθρον ἐρεῖ" νῦν δὲ δὴ ἐνθάδε μοι κακὸν ἔσσεται xot ἑξῆς ἕως τοῦ. ἐπεὶ ἐπέλασσέ 
γε δαίμων. (Vers. 98.) 'Eni δὲ δυστυχοῦς ἱκέτου λεχϑήσεται τὸ, ὡς ἄρα εἶπε λισσόμενος ἐπέεσσιν, 
ἀμείλικτον δ᾽ Om ἄκουσεν. *(Vers. 115.) Ὅτι ὃ “υχάων, σωϑῆναι ἀπογνοὺς, ἔγχος uiv, τὸ τοῦ 40 
᾿Αχιλλέως δηλαδὴ, ἀφέηκεν, 0 δ᾽ ἕζετο χεῖρε πετάσας ἀμφοτέρας, ἐπευχόμενός που τὸν ταχὺν ϑάνατον. 

4o Καὶ ὅρα ὅτι ἐν ἄλλοις μὲν ἔγχος τις ἀφῆκεν ἀντὶ τοῦ εἰς βολὴν ἔπεμψεν, ἐνταῦϑα δὲ ἄλλως εἴρηται 
ἀντὶ τοῦ κατέλειψε χρατεῖν τὸ τοῦ ᾿αἰχιλλέως ἔγχος. καὶ ἔστι καὶ τὸ ἀφεῖναι ἔγχος ὁμώνυμον νόημα, ὡς 
καὶ πρὸ τούτου τὸ, ἔχεν ἔγχος ὃ αὐτὸς “2υκάων τὸ τοῦ ᾿Δγιλλέως, ἤγουν κατεῖχεν, ἐχώλυε. Τὸ δὲ πε- 
τάσας μετήνεκται τροπιχῶς ἐκ τῶν ἐν τῷ πέτεσϑαι “οὕτως ἁπλούντων τὰς πτέρυγας. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὡς 5o 
ἀπογνόντος ἴδιον τὸ, τοῦ δ᾽ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ, ὁ δ᾽ ἕζετο χεῖρε ὡς ἐῤῥέϑη πετάσας. 
(Vers. 117.) Ὅτι πληγὴν ϑανάσιμον ἐκφράζων φησί" τύψε κατὰ κληῖδα παρ᾽ αὐχένα. πᾶν δὲ οἱ εἴσω 
δῦ ξίφος ἀἄμφηχες" ὃ δ᾽ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ χεῖτο ταϑεὶς, ἐκ δ᾽ αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦς δὲ γαῖαν. 
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“Πυχάων δ᾽ ὑπ᾽ ᾿Αχιλλέως οὕτω πάσχει. (Vers. 122.) Ὅτι τοῖς πίπτουσι παρὰ τῷ ποιητῇ τοιαῦτά τινα 
ἐπιλέγονται" ἐνταυϑοῖ νῦν χεῖσο, καὶ, ἐῤῥέτω, καὶ, φϑείρεσϑε, καὶ, κεῖσο οὕτως. (Vers. 123. ) 

θο δυστυχίαν δὲ νεκροῦ "noi τὸ, οὐδέ σὲ μήτηρ évÜ suivi λεχέεσσι γοήσεται. ( Vers. 124.) Ὅτι ἐν ἀρχῇ 

μὲν ὃ γεοσφαγὴς ῥιφϑεὶς εἰς ὕδωρ χάτω δύνει διὰ στεῤῥότητα σώματος, ἰσχυρότερος ὧν τοῦ ὕδατος" 

μετὰ δὲ ἡμέρας πληρούμενος ὑγροῦ καὶ φυσώμενος μετεωρίζεται βάρει τοῦ φέροντος ἐλαττούμενος, 
1227*xoi δηλοῖ ὃ ποιητὴς τοῦτο ἐν τοῖς τοῦ "dvxdovog , ὡς παρασημειοῦνται οἱ παλαιοὶ, λέγ ων ὅτι “ἄχα- 

λεὺς τὸν “Ζυκάονα λαβὼν ἐκ ποδὸς εἰς ποταμὸν ἀφῆκε φέρεσϑαι καὶ ἐπευχόμενος ἄλλα τε εἶπεν, ἐν οἷς 

χαὶ οὐ χλαυσεῖται αὐτὸν " μήτηρ, χαϑὰ προσεχῶς ἐγράφη, ἀλλὰ Σκάμανδρος οἴσει ἐς ϑάλασσαν, καὶ 

ὅτι κεῖσο μὲτ ̓ Ιχϑύσιν, ot σ᾽ ὠτειλῆς αἷμ᾽ ἀπολιχμήσονται ἀκηδέες, 0 ἐστιν ἀφρύντιδες, ἄφοβοι, xol 

ὅτι ϑρῴσχων τις κατὰ χῦμα μέλαιναν φρῖχ ὑπαλύξει ἰχϑὺς 7) ὑπαΐξει, τουτέστιν, ἐκ τῆς ἄνω μελαίνης 10 

φρικὸς, ἤγουν κυματώδους ἀνατάσεως, συγχαταδύσεται TQ «“Τυκάονι κάτω, ὑπαΐξως ἢ ὑπαλύξας, 
τουτέστιν ἀφεὶς καὶ ixqvyov τὴν ἐπιπολάζουσαν φρῖκα. διὰ τί δὲ οὕτω καταδύσεται ὁ τοιοῦτος ἰχϑὺς, 
ὥς xtv, ἤγουν ὕπως φαγῃσί, φησι, «Τυκάονος ἀργέτα δημόν. καὶ οὕτω δηλαδὴ πιανϑήσεται. ἔνια δέ 
γε τῶν ἀντιγράφων τὸ ὡς χε διὰ τοῦ O μικροῦ γράφουσιν ἀκολούϑως τῷ ϑρῴσκων ἰχϑύς. ᾿Ιστέον δὲ 
ὅτι τινὲς οὔτε καταδύντα τὸν “Ζυχάονα ἐνταῦϑα, 0 ἐστι βυϑισϑέντα, σχεπτόμενοι, ἀλλ ἄνω ὕστερον 

το ὑποτιϑέμενοι γεγονότα καὶ ἐπιπολάσαντα, xol τῇ γραφῇ δὲ τοῦ "vnaAvÉu ἀρεσχόμενοι, φασὶν, ὅτι 
viv μὲν κάτω δύσεται ῥιφεὶς. μετὰ δέ τινας ἡμέρας ἀναπλεύσαντος τοῦ νεχροῦ τάχα ἄν τις λιπανϑεὶς 
ἰχϑὺς, ὃς φάγῃ τὸν αὐτοῦ δημὸν, ὑπαλύξει, τουτέστιν ἐχφεύξεται, διὰ τὴν ἐκ τῆς λιπάνσεως ϑερμό- 

τητα τὸ ϑανατηφόρον ψύχος, ὡς φριχός, φησι, λεγομένου τοῦ ψύχους, O πὲρ ovx ἔστιν Oyunovaov.1311 
ἄλλοι δὲ ὑπαΐξει γράφοντες λέγουσιν ὅτι τοῦ νεχροῦ ὁμοίως ἀναδύντος, 0 ἐστι ue ἡμέρας τινὰς ἄνω 20 
χουφισϑέντος, ἰχϑύς τις ὑπαΐξει, τουτέστιν ὑποδραμεῖται, τὴν φρίκα τοῦ ὕδατος, ἤτοι τὴν ἐπιφά- 
γειαν, ἧς ἄνω χεῖται ὃ γεχρὸς, 0g ἰχϑὺς χαὶ φάγῃ τὸν τοῦ pne δημόν. Koi ὕρα͵ ἐν τοῖς δηϑεῖσιν 
ἀμφιβόλ οὺὑς τὲ ἐννοίας, καὶ ὅπως ὃ ̓ Αἰχιλλεὺς σχώπτει μετὰ f βαρύτητος. εἰσὶ γὰρ καὶ τὰ χωρία ταῦτα, 

ὡς καὶ ἐν τοῖς πρὸ τούτων ἕτερα διάφ Ὅρα, χεχραμένα γλυκύτητι xai βαρύτητι. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι σχεδιάζων 

ὃ ᾿Αχιλλεὺς ἔφη τὸ, ϑρῴσχων κατὰ κῦμα ἰχϑύς. ἄλλως γερ καὶ ἐν ἀκυμάτῳ γαλήνῃ DU 
τοῦ βαϑους καὶ τὴς ἐπιπολῆς γινόμενος, εἰταὰ ὑποτρέχων τὴν ἐπιμελὴν τοῦ «Αυκάονος, λαφύξει αὐτὴν 

ἐπιτρέχουσαν ὡς εἰχὸς τῷ ὕδατι διὰ τὸ τοῦ δημοῦ ἐπιπολαστικὸν, ὃ δὴ καὶ τὰ ἐλαιώδη ἐφ᾽ ὕδατος πά- 

2οσχουσιν. ὅτι δὲ οὕτω πολλάκις οἱ ἰχϑύες ποιοῦσι βοσκόμενοι, δηλοῦσι καὶ οἱ ἐκ τῶν ϑαλαττίων ἀφρῶν 
διοιχονομούμενοι ἐν τῷ ὑποτρέχειν αὐτοὺς. καὶ οἱ ἐκ τῶν ἐπιπλεόντων βρύων ἀποζῶντες ὁμοίως ἐχϑύες, 

χαὶ ὁ Στρυμὼν δὲ, ϑέρους πράσιόν τι πάχος ἐπιπολάζον πάνυ πολὺ φέρων διηνεκῶς ἐπιτρέχον, τρέφει So 
δι᾿ αὐτοῦ τὰ ἰχϑύδια τῆς τοῦ ὕδατος ἐπιφανείας γιγνόμενα καὶ ἀπολιχμώμενα τὸ ἐπανϑοῦν χλοερὸν, 
ὃ πὲρ ὁ τοὺ παντὸς κηδεμὼν εἴτε χλόην ἀναλύων εἴτε καὶ ἄλλως ποιῶν ἐφαπλοῖ τῷ ποταμείῳ ὕδατι ἕως 
καὶ εἰς ἡμέρας ψυχεινᾶς, ὡς παρατετήρηται. Ὅτι δὲ ἡδὺ κρέας βρότειον ἰχϑύσι, δηλοῖ καὶ ὁ παρὰ τῷ 
δειπνοσοφιστὴῇ “ἐρχίστρατος, εἰπών" ἅπας δὲ ἰχϑὺς σάρχα φιλεῖ βροτέαν, ἄν που περιχύρσῃ. τῶν 

δ᾽ ἐν τοῖς ῥηϑεῖσι λέξεων τὸ μὲν ἀπολιχμήσονται διὰ μόνου διχρόνου τοῦ ( ἔχει τὴν ἄρχουσαν διὰ 
τὸ δύο σύμφωνα ἐπάγεσϑαι. εἰ καὶ ἄλλως ὠὥφειλε δίφϑογγον ἔχειν ὡς ἀπὸ τοῦ λείχω. λέγει δὲ ἐν 
τούτοις καὶ τὸν Σχάμανδρον δινήεντα, ὡς χαὶ ἄλλους πρὸ αὐτοῦ ποταμούς. ( Vers. 126.) To δὲ ϑρῴ- 

σχων ὅτι ἐν τῇ παραληγούσῃ τὸ | προσγρόφει, δηλοῦσιν οἱ τε ἑχνικοί. ϑορῶ γάρ; φασι, τὸ πηδῶ, οὗ 

παράγωγον ϑορίσχω, xoi μεταϑέσει ϑροίσχω, καὶ ἐκτάσει τοῦ ὃ xci προσγραφῇ ἅμα τοῦ ᾿ ϑρῴσκω. 

ὅ0 διὸ καὶ 0 ϑρῳσμός, φασιν, ὃ ἐκ τούτου γινόμενος, προσγε; οαμμένον φέρει τὸ . *( Vers. 128.) 4η- 4o 
μὸν δὲ ἀργέτα τὸ λευκὸν λίπος λέγει. δημὸς μὲν γὰρ τὸ λίπος παρὰ τὸ δαίω. core δὲ ἀργῆτος ὃ λευ- 
x0g, ἐξ οὐ τὸ ἀργέτα κατὰ συστολήν. τοῦτον δὲ χαὶ ἐπινεφρίδιον δημιὸν ἐν τοῖς ἑξῆς ἐρεῖ. (Vers: i51: J) 

Ὅτι στρατηγὸς διώχων ἐχϑροὺς ἐρεῖ ἂν τὸ, φϑείρεσϑε, εἰσόχεν ἤγουν ἕως ἄστυ κιχείομεν., ὑμεῖς μὲν 
φεύγοντες ἐγὼ δὲ ὄπιϑεν χεραΐζων. τί δὲ δηλοῖ τὸ χεραΐξειν, προδὲ δηλώται- Ὅτι τοῖς ποταμοῖς ταῦύ- 

ρους ἱέρευον , za) [eger δὲ χαὶ ἐν ταῖς δίναις ζωοὺς ἵππους, ὃ δὴ καὶ ἐπὶ Ξάνϑον ἐποίουν οἱ Τρῶες. 

ὅτι δὲ οἰκειότητα ἔχει ὁ ταῦρος πρὸς τὸ ὑγρὸν καὶ διὰ τοῦτο xai Ποσειδῶνι ϑύεται, εἴρηται καὶ ἐν τοῖς 
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εἰς τὴν Ὀδύσσειαν. δηλοῖ δὲ τοῦτο καὶ 'HooÓorog iv olg φησὶ, σφαγιασάμενοι τῇ ϑαλάσσῃ ταῦρον. 
καὶ ἵππος δὲ ὡς ταχύτατον ζῷον προσήκει τοῖς ὠχυῤῥόοις ποταμοῖς. τὰ δὲ ῥηθέντα ὡς ἐπὶ ποταμοῖς 
ἔϑη Ὅμηρος ἱστορῶν φησίν" οὐδ᾽ ὑμῖν ποταμός πὲρ ἐὔροος ἀργυροδίνης ἀρχέσει, 0 ἐστιν ἄρκιος qavr- 
σεται, βοηϑήσει, ᾧ δὴ δηϑὰ, ἤγουν ἐπὶ πολὺ καὶ συχνὰ. ἢ) καὶ ἀεὶ, πολεῖς ἱερεύετε ταύρους ζωοὺς 
δ᾽ ἐν δίνῃσι χαϑίετε μώνυχας ἵππους. εἶτα ( Vers. 153.) ἐπιφέρει ῥητὸν οἰχεῖον ὃν ἐπὶ ἀπειλῇ τῇ κατὰ 
κακούργων" ἀλλὰ xai ὡς ὀλέεσϑε κακὸν μόρον, εἰσόχε πᾶντες τίσετε φόνον καὶ λοιγὸν τοῦ δεῖνος 

«ἢ τῶν δεῖλνα. ᾿“Ιχιλλεὺς δὲ ταῦτα κατὰ Τρώων λαλεῖ παϑαινόμενος ἐπί τε τῷ ἑταίρῳ καὶ τοῖς ο 
᾿“Ιχαιοῖς, οἵ τινες ἂν εἶεν ᾿Ζχαιοὶ ἐνταῦϑα, εἴτε οἱ ὅλοι, εἴτε οἱ xar αὐτὸν Μυρμιδόνες, ἰδίως καὶ 

αὐτοὶ οὕτω καλούμενοι, χαϑὰ σαφῶς προδεδήλωται. (Vers. 1356.) Ὅτι τερατώδη τινὰ καὶ φοβερὰν 
10 ἐνταῦϑα περιπέτειαν ὃ ποιητὴς ἐξευρίσκει διὰ τοῦ ποταμοῦ, καὶ ψυχώσας οἷον αὐτὸν ὅλον τὸν Xxa- 

μανδρον καὶ ὑβριοπαϑοῦντα πλάσας ὡς ἅτε δαίμονα" χολούμενόν τὲ ποιεῖ καὶ ὁρμαίνοντα χατὰ τοῦ 
᾿Αχιλλέως καὶ ποιοῦντα ὕσα ἐρεῖ ἐν τοῖς ἑξῆς. αἰτία δὲ τῶν συμβησομένων προχαταβέβληται γῦν τὸ 
φϑάσαι ἀνωτέρω τὸν 4 LM εἰπεῖν) ὅτι τοῖς Τρωσὶν οὐδ᾽ ὃ ποταμὸς οὗτος ἀρχέσει, ᾧ πολλὰ 50 

Τρῶες ἱερεύειν εἰώϑασιν, ὡς ἀνωτέρω προσεχῶς εἴρηται. (Vers. 137.) Καὶ ὕρα ὅπως δακνηρὸν 
13125 ὕβρις. φράζει δὲ τὰ τοῦ ῥηθέντος χόλου Ὅμηρος οὕτω" ὡς ἄρ᾽ ἔφη ὃ ̓ Αχιλλεύς. ποταμὸς δὲ χολώ- 

σατο χηρόϑι μᾶλλον" ὥρμηνεν δ᾽ ἀνὰ ϑυμὸν, ὅπως παύσειε πόνοιο, ἤγουν τῆς πολεμιχῆς ἐνεργείας, 
δῖον ᾿4Ιχιλλῆα, Τρώεσσι δὲ λοιγὸν ἀμύνῃ. ἐμφαίνει δ᾽ ἐν τούτοις Ὅμηρος μέϑοδον ἀνασκαλεύειν εὑρέ- 
σϑαι τινὰ, δι᾿ ἧς ἐγκόψει ποιχιλίας χάριν τὴν ἄρτι ἐν τῷ ποταμῷ ἀριστείαν τῷ "ἥρωι. ( Vers. 341.) 6o 
Ὅτι ᾿“στεροπαῖος υἱὸς ἦν IInAsyóvog, τὸν δ᾽ "ἄξιος εὐρυρέεϑρος γείνατο καὶ Περίβοια, ᾿Ακεσσαμενοῖο 

20 ϑυγατρῶν πρεσβυτάτη. τῇ γάρ ῥα μίγη ποταμὸς βαϑυδίνης. xol τοῦτο μὲν ἡ Ὁμηρικὴ λέγει Μοῦσα. 

προϊὼν δὲ αὐτὸς ὁ Aarsgonaiog διηγήσεται τὰ λοιπὰ τῶν κα τ᾽ αὐτὸν, μερίσαντος ἐπίτηδες xavrat0o1228 
τοῦ ποιητοῦ τὸ διήγημα. ἐρωτηϑεὶς γὰρ ὑπὸ ᾿Αχιλλέως 9» τίς ὧν ἔτλη ἀντίος αὐτοῦ Adv, ἐρεῖ" Πη- 
λείδη μεγάϑυμε, τίη γενεὴν ἐρεείνεις; εἰτα ἐποίσει" εἰμ᾽ ἐχ Παιονίης ἐριβώλου. τηλόϑ' ἐούσης, Παίο- 

νας ἄνδρας ἄγων δολιχεγχέας. ἥδε δὲ μοι νῦν ἠὼς ἑνδεκάτη, ὕτ᾽ εἰς Ἴλιον εἰλήλουϑα. αὐτὰρ ἐμοὶ γενεὴ 

ἐξ ̓Φξίου εὐρὺ δέοντος, ᾿4ξίου, ὃς κάλλιστον ὕδωρ ἐπὶ γαῖαν ἕησιν, ὃς τέχε Πηλεγόνα κλυτὸν ἔγχεϊ, 

τόν δέ μὲ φασὶ γείνασϑαι. εἶτα *(Vers, 160.) τῇ συντόμῳ ταύτῃ Óujyi nou ἐπάγει συντομωτάτην ἀξίω- 10 

σιν" νῦν αὖτε μαχώμεϑα, φαίδιμ᾽ ALS, οὔτε πολυλογήσας κατὰ τὸν μαλακὸν “υχάονα, οὔτε 

πτοηϑεὶς, ὅτι μηδὲ εἰχε πεῖραν τῆς τοῦ ᾿Αχιλλέως ἀ ἀρετῆς, ὡς καὶ uer ̓ ὀλίγα εἰρήσεται. ( Vers. 141.) 

"Iotéov δὲ ὅτι τὸν Πηλεγόνα οἴονταί τινὲς οὐκ ἀπιϑάνως αἴτιον εἶναι κλήσεως τῇ νῦν λεγομένῃ χώρῳ 

3o Πελαγονίᾳ, ὡς ἐχεῖϑεν ὄντων τῶν Παιόνων, oUg ἄγει ὁ Ldoregonaiog* καὶ ὅτι ὀξύνεται ὃ ΠΠηλεγὼν, 

ὡς ὃ .Ζεστρυγὼν χατὰ τοὺς παλαιοὺς, λέγοντας ὕτι τὰ εἰς γων ὀξυνόμενα τρέπει τὸ ὦ εἷς ὁ ἐπὶ γενιχῆς, 
oiov Πηλεγόνος, JdtGrQvyOvog, καὶ ἀνάπαλιν τὰ μὴ φυλάσσοντα ἐπὶ γενικῆς τὸ ὦ δῆλον ὅτι im εὐ- 
ϑείας ὀξύνονται. τὰ δὲ μὴ ὀξυνόμενα ἢ φυλάσσει τὸ ὦ, ὡς τὸ Φαλάγγωνος, Αἴγωνος, ἢ διὰ τοῦ vr 
κχλίνεται, ὡς τὸ Οὐχαλέγοντος. τὸ καταπύγων βαρυνόμενόν, φασι, xal διὰ τοῦ ὁ κλινόμενον ἔχει 

ἀφορμὴν τὴν ἐκ τοῦ ὁ χατάπυγος παρωνυμίαν, ὡς καὶ τὸ ἀπείρων τὴν ἐκ τοῦ ὃ ἄπειρος. "Ev δὲ τῷ 

εὑρυρέεϑρος ἐνθυμητέον καὶ τὸ ἐδρείτης xai ἐύῤῥδοον καὶ ἐὐῤῥῆος ποταμοῖο χαὶ τὸ βαϑύῤῥοος, ὠκύῤ- 

ὅοος, βαϑυρείτης, duaiinocisuc y xci ὅσοις ἄλλοις τοιούτοις ἐπιϑέτοις ῥέει ὁ ποιητὴς; οἷα χἂν τοῖς 

τοιούτοις εὐροῶν. (Vers. 142.) To δὲ ᾿Ἀχεσσαμενὸς ὡς κύριον ὀξύνεται προς διαστολὴν τῆς μετοχῆς, 20 

ὥς πὲρ καὶ τὸ Σωζομενὸς zai Τισαμενὸς, ὧν ὃ μὲν ἱστορικὸς, ὁ δὲ υἱὸς Ὀρέστου τοῦ ᾿Ατρείδου. τοιού- 

4o TOV δὲ τόνου χαὶ ᾿ἡλεξαμενὸς, Τήιος ἀνὴρ, εὑρετής, φασι, τοῦ μιμητικῶς γράφειν. διὰ τοιαύτην δὲ 

αἰτίαν χαὶ αἱ Κλαζομεναὶ ἡ πύλις ὀξύνεται, χαὶ ἡ δεξαμενὴ δὲ καὶ ἡ εἰαμενὴ, ὡς προδεδήλωται, 

(Vers. 143.) Τὸ δὲ, ταύτῃ γὰρ ἐμίγη ποταμὸς, δοχεῖ μὲν ἐκ περισσοῦ κεῖσθαι" ἤρχει γὰρ εἰς νοῦν 

τέλειον τὸ, τὸν δ᾽ Stc γείνατο xci Περίβοια " Ὅμηρος δὲ προστίϑησιν αὐτὸ, ἵνα οὕτω χρατυνεῖ 

τὸν μῦϑον, καὶ "i τις ὀχγνὴ σῇ ποταμοῦ παῖδα τὸν Minen εἰπεῖν. (Vers. 154.) Τὸ δ᾽, Hu 

ἐκ Παιονίης, 1) τὸ εἶμι δηλοῖ d τὸ εἰμὶ ἀκολούϑως τῇ ἐξ ̓ Αχιλλέως ἐρωτήσει, πυϑομένου, τίς nódiy 

εἰς ἀνδρῶν; ( Vers, 155.) Τὸ δὲ ἐρίβωλος πρωτότυπόν ἐστι τῆς ἐριβώλαχος. ligi δὲ Παιόνων 

ΟΟΜΜΕΝΤΟΙΝ Jura D. Tow. IV. Aa 
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ἀρκούντως ἐν τοῖς φϑάσασιν εἴρηται. διείληπται δὲ περὶ αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς τοῦ περιηγητοῦ. νῦν δὲ 
ἐχεῖνο ῥητέον, ὡς εἴ πέρ χατὰ τὴν ἱστορίαν Π͵αίοσιν € ὅμοροι Σελλοὶ καὶ Δόλοπες περὶ Δωδώνην μέχρις 

᾿Αχελῴου, σημειωτέον τὸ πολὺ μῆχος τῆς τῶν Παιόνων γῆς, εἰ xai περὶ Στρυμόνα καὶ Ἄξιον καὶ ἕως 

᾿Ἵχελῴου διατείνουσι. To δὲ δολιχεγχέας ἀπὸ εὐ εἰας ἐστὶ τῆς ὃ δολιχεγχὴς, διὸ χαὶ παροξύνεται ὡς 

δοτὸ εὐειδέας. προϊὼν δὲ 0 ποιητὴς καὶ inmo * xopvorcg λέγει τοὺς Παίονας. ἐνταῦῖϑα δὲ παρασημειοῦν- 

ται οἱ παλαιοὶ ὅτι ἐν τῷ καταλόγῳ μὲν ἀγκυλότοξοι Παίονες λέγονται. ὧδε δὲ δολιχεγχέες. καὶ φασὶν 

ὅτι ἢ ἐπαμφοτερίζουσι, καϑὰ καὶ ὃ Τεῦκρος ποτὲ μὲν αἰχμάζων, ποτὲ δὲ τοξεύων, ἢ καὶ διττὸν γένος 
εἰσὶν, οἱ μὲν ὑπὸ τῷ Πυραίχμῃ, οἱ δὲ ὑπὸ τῷ -dorsgonoig. φασὶ δὲ καὶ ἐν τῷ καταλόγῳ μὴ κεῖσϑαι 
τὸν ᾿Αστεροπαῖον, ἢ ὡς νεήλυδα, ἢ καὶ ὡς μὴ κυρίως ἡγεμόνα. οὕτω γάρ, φασι, καὶ ἐπὶ ᾿4ϑηναίων ἐν 
τῷ καταλόγῳ Μενεσθέως μνησϑεὶς ἡγεμόνος ὁ ποιητὴς iv τῇ ἐπὶ ναυσὶ μάχῃ καὶ Στιχίου μέμνηται 30 
x«i Φείδαντος. εἰ δὲ καὶ Πρωτεσιλάου πεσόντος Ποδάρκης eiys τὸ πᾶν τῆς ἀρχῆς, οὕτω καὶ ortgo- 
παῖος διὰ τὸ τὸν Πυραίχμην προαναιρεϑῆναι αὐτὸς νῦν ἄρχειν τῶν Παιόνων λέγεται, τινὲς δὲ καὶ τὸν 
᾿ΑἸστεροπαῖον ἐν τῷ καταλόγῳ τάσσουσιν, ὑποτάσσοντες στίχον καὶ γράφοντες οὕτως" αὐτὰρ Πυ- 
θαίχμης ἄγς Παίονας ἀγκυλοτόξους, ΠΙηλεγόνος Ü' υἱὸς περιδέξιος ᾿«Ἰστεροπαῖος. ( Vers. 157.) Περὶ 
δὲ A&ov εἴρηται ἀρκούντως ἐν τοῖς εἰς τὴν Βοιωτίαν. 0v ἐνταῦϑα ὃ 'doregonaiog ἐπαναλαμ βάνει 

πλείονος ἀξιῶν λόγου ὡς πρόγονον. xci ὕδωρ δὲ αὐτὸν κάλλιστον ἐπὶ γαῖαν ἱέναι λέγει, σειινολογῶν 
4ρ διὰ τὸ γένος αὐτόν. τοῦτο δὲ καὶ ἐπὶ ἑτέρου "ποταμοῦ ἐν Οδυσσείῳ 0 ποιητὴς φησίν. ὁ δὲ νοῦς v0U,1313 

κλυτὸν 6 ἐγχεὶ; ὃ αὐτός ἐστι τῷ δουρὶ χλυτός. ( Vers. 159.) Τὸ δὲ, τὸν δέ us φασὶ γείνασϑαι, ὁμοιόν 
ἔστι τῷ, τοῦ μ' ἐχ aci γενέσϑαι. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸν ᾿Αστεροπαῖον χαὶ περιδέξιον ὃ ποιητὴς ἱστορεῖ, 
εἰπὼν κατωτέρω, ἐπεὶ περιδέξιος εν, τουτέστιν ὑπερδέξιος κατὰ τοὺς παλαιοὺς, ἢ ἀμφιδέξιος, 0 ἐστιν 20 
ἀμφοτεροδέξιος. ὁποῖοι xoi ἄλλοι τινὲς πρὸ τούτου ἐφάνησαν. διὸ καὶ τῷ ᾿“χιλλεῖ ἐπορούσαντι «v- 
τίος ἐκ ποταμοῦ ἔστη ἔχων δύο δοῦρε. τί δὲ ἐποίησε καὶ τί ἔπαϑεν, εὐθὺς εἰρήσεται. 4ῆλον δὲ ὅτι, ὥς 
πὲρ ἀμφιδέξιος, οὕτω καὶ ἀμφαρίστερος παρὰ τοῖς παλαιοῖς, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦται, ὃ ἐναντίος τῷ 
ἀμφιδεξίῳ. “Ὅτι δὲ ἀγαϑὰ uiv xoi εὐοιώνιστα παρὰ τοῖς παλαιοῖς τὰ δεξιὰ ἐχρίνοντο, οὐ τοιαῦτα δὲ 
τὰ λαιὰ, ἔχ τε τῶν οἰωνοσχοπιῶν δῆλον, καὶ ἐκ τῶν ἐξ ἀριστερᾶς πταρμῶν, xad" ὧν οὐκ εὐεμφάτως 
ἡ χωμῳδία ἔπαιξεν. ἀκολούϑως οὖν ψέγεται καὶ τὸ ἀμφαρίστερον καὶ τὸ ἐπαρίστερον. φέρεται δὲ καὶ 
παρῳδία σύμφωνος τούτοις παλαιὰ, τὸ, οὖς ἐδίδαξαν ἀριστερὰ γράμματα Μοῦσαι. (Vers. 144.) 
᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐν μέσῳ τῶν εἰρημένων κεῖται καὶ ὅτι ᾿Αχιλλεὺς μὲν ἐπόρουσεν, ᾿ΑἸστεροπαῖος δὲ ἀντίος 

50 ἐκ ποταμοῦ ἔστη, ἔχων οἷα ὡς ἐῤῥέϑη περιδέξιος δύο δοῦρε, μένος δέ οἱ ἐν φρεσὶ ϑῆκε Ξάν ϑος, ὁ τοῦ 
ποταμίου δηλαδὴ ταμίας, ὕδατος, ἐπεί, φησι, χεχόλωτο δαϊχταμένων αἰζηῶν, τοὺς δ᾽ ᾿“Ιχιλεὺς ἐδαϊζε So 

xa óóov, οὐδ᾽ ἐλέαιρεν" 0 δὴ οἰχεῖον λέγειν ἐπὶ τῶν ὑγροῖς χτεινοιιένων. ( Vers. 161.) Ὅτι χαινὸν 
σχῆμα xai ἐνταῦϑα χεῖται. εἰπὼν γὰρ ὃ ποιητὴς Ort ἀπειλήσας ᾿ἡχιλλεὺς τῷ εἰρημένῳ ᾿᾿στεροπαίῳ ἀνέ- 

σχετο πηλιάδα μελίην, ἐπαάγϑδι" ὃ δ᾽ ἁμαρτῇ δούρασιν ἀμφὶς ἥρως ᾿Αστεροπαῖος, ἐπεὶ περιδέξιος ἦν, 

ὡς εἴρηται. χαὶ ἔστιν O λόγος οὐκ εὐσύντακτος. οὔτε γὰρ ἀκολούϑως πρὸς τὸ μελίην, ὃ πέρ ἐστιν 

θο αἰτιατικῆς πτώσεως εἴρηται, τὸ δούρασιν, ὥφειλε γὰρ δούραλτα. εἰπεῖν, ἀλλ οὐδὲ ῥῆμα κεῖται ἵνα ἣν, 

ὅτι ὃ δὲ Ἀστεροπαῖος ὁμοῦ ὡς ἀμφιδέξιος δούρασιν ἔβαλεν ἢ ἠχόντισεν ἐξ ἀμφοτέρων τῶν χειρῶν. 

καινὸν οὖν τὸ σχῆμα διχῶς διά τὲ τὸ ἀνομοιόπτωτον καὶ διὰ τὴν τοῦ ῥήματος ἔλλειψιν, d ἵνα τὸ καινὸν 
19 θχοῦ προκειμένου πράγματος ἐξαγγελϑείη καινῶς. τῷ ὄντι γὰρ οὐδείς πω τῷ E οὕτω παρέσχε 

πράγματα ὡς ὃ ̓ Πστεροπαῖος οὗτος, ὃς OU μόνον ἔβαλεν, ὡς ῥηθήσεται, te τῷ δόρατι τοῦ Ἅχιλ- 
λέως ἐπεβουλεύσατο. χαϑὰ καὶ αὐτὸ δηλωθήσεται. ϑρασύνεται δ᾽ ἐς τοσοῦτον ὃ Παίων ἢ ἥρως ἀληϑῶς άο 
μὲν διὰ τὴν ὡς ἐῤῥέϑη ἀπειρίαν, ἥτις ἔοιχεν ἐπᾶραι εἰς ϑράσος αὐτὸν, οὐ γὰρ ἔφϑη τὸν ̓ Αχιλλέα εὖ 

10 μάλα γνῶναν οἷα ἑνδεκαταῖος ἐν Τροίᾳ διάγων" ὡς εἴ γε αὐτοῦ ἐπειράσατο, συνεστάλη ἂν xoi αὐ"εὸς 
ὁμοίως τῷ “υκάονι καὶ τοῖς λοιποῖς" μυϑικῶς δέ ys ϑρασὺ ὁ ̓Ἡστεροπαῖος φρονεῖ διὰ τὸ Bowie as 

TQ ποταμῷ Ξάνϑῳ, δίς ὃν «ἔφυν ἐν ὡς οἷά τις αἰδοῖος ἱ ἱχέτης. φησὶ γὰρ ὁ ποιητής" μένος δέ οἱ. ἐν. φρεσὶ 

xe Ξάνϑος, οὐ μόνον ὡς ἱκέτῃ, ἀλλὰ χαὶ ὡς κατὰ τοῦ ᾿Ἵχιλλέως κεχολωμέν ος αὐτὸς, διότι αἰζηουὺς 

“Τρωϊκοὺς ἐδάϊζε χατὰ ῥόον. βοηϑεῖ δὲ καὶ ἄλλως ὁ ποταμὸς Ξάνϑος τῷ ἥρωι, ὡς ἐκ ποταμοῦ τοῦ 
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᾿Αξίου τὸ γένος καταάγοντι. ( Vers. 162.) Τὸ δὲ ἁμαρτῇ, Ü σημαίνειν τὸ ἅμα χαὶ ὁμοῦ, ᾿᾿Αρίσταρχος 
ἀποκοπὴν εἰναι βούλεται τοῦ ἁμαρτήδην , καὶ OU προσ) gega τὸ δ: ἐλέγχει δέ, MES αὐτὸν ἡ πα- 
ράδοσις, πὲ ἐρισπῶσά τε αὐτὸ καὶ σὺν τῷ U γράφουσα τῷ χαραχτῆρι τῶν εἰς τὴ ἐ "πιῤῥημάτων. Ὅτι 20 

1314: Ἡστεροπαῖος ἐναντίος ὡς ἐῤῥέϑη ἐκ ποταμοῦ στὰς τῷ Anda xci ἁμαρτῇ, ὡς περιδέξιος δύο ἐ ἐπαφεὶς 

δόρατα, ἑτέρῳ μὲν δουρὶ σάκος ἔβαλεν, οὐδὲ διαπρὸ ῥῆξε σάχος, τοῦ χρυσοῦ κανταῦϑα κωλύσαντος, 
ὡς καὶ πρὸ τούτου ἀλλαχοῦ, τῷ δ᾽ ἑτέρῳ μιν πῆχυν ἐπιγράβδην βάλε χειρὸς δεξιτερῆς, σύτο δ᾽ αἷμα 

κελαινόν. Καὶ σημείωσαι ὅτι ὑπὸ τούτου μόνου ᾿“4χιλλεὺς βάλλεται. (Vers. 166.) 4ηλοῖ δὲ τὸ ἐπι- 
γράβδην τὸ ἐπιπολῆς, ὡς μόνον ἐπιγράψαι καὶ ξέσαι τὸν πῆχυν. τραχύτερον δὲ τοῦτο τοῦ ἐπιλίγδην, 
0 xai αὐτὸ ἐδήλου τὸ ὕσον ἐπιιναῦσαι, λείως ὀνοματοποιηϑὲν ἀπὸ ἀῤῥήτου ῥήματος τοῦ λίζειν, ὡς καὶ 

10 ἐν ̓ Οδυσσείᾳ φανεῖται. ἡ δὲ τοιαύτη ὀνοματοποιία καὶ τὰ λίστρα, ὡς καὶ προηρμήνευται, ποιεῖ, & πὲρ 

εἰσὶ πτύω σεσιδηρωμένα ἤγουν ξυστῆρες. καὶ λιστρῶσαι δὲ ἀπ᾿ αὐτῶν τὸ ξύσαι xol ὁμαλίσαι. ὃ μέντοι 
λίγδος ovx ἐντεῦϑεν γίνεται, ἀλλὰ ποϑὲν ἄλλοϑεν. περὶ οὗ φασιν οἱ παλαιοὶ οὕτω. λίγδος" κονία, 
ἀλοιφη" καὶ λίγδοι χωνευτήρια, χοάναι, ἡ τῶν νομισμάτων διατύπωσις. φασὶ δὲ καὶ τρήματα τὸν λίγδον 
ἔχειν συνεχῆ τῷ Ó παραπλήσια, δι᾿ ὧν χαλκὸς ἠϑεῖται. (Vers. 167.) Πῆχυν δὲ εἰπὼν ἐπήγαγε τὸ 
χειρὸς πρὸς διαστολὴν ἑτέρων πήχξων. ἐνταῦϑα δὲ εἴ ni ὥρϑωται τὸ ἀντίγραφον σχῆμα κεῖταν και- So 
γόν. μετὰ γὰρ τὸ, σύτο ἤγουν ἐξώρμησεν αἷμα κελαινεφὲς, τὸ χαὶ ἐν ἄλλοις γραφὲν, χεῖται τὸ; 
ἡ δ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ γαίῃ ἐνεστήρικτο λιλαιομένη χροὸς ἄσαι, ὃ δὴ xoi αὐτὸ πολλαχοῦ σέ ἐριφέρεται. ἔστι 

δὲ ἡ 9? καινότης τοῦ σχήματος ἐν τῷ, ἡ δὲ λιλαιομένη. οὐ γὰρ κεῖταί τι ϑηλυχὸν ἐν τῷ ποιητικῷ ἐδάφει; 

οἷον ἐγχείη 1) αἰχμὴ πρὸς ὃ ἘΠ δύ λυ ται τὸ ἡ δὲ καὶ τὸ λιλαιομένη, ἀλλὰ εἰπὼν, τῷ δ᾽ ἑτέρῳ πῆχυν 

20 ἐπιγράβδην βάλε χειρὸς, ἐπήγαγε τὸ, ἡ δὲ λιλαιομένη, οὐκ ἀποδοὺς τὴν σύνταξιν πρὸς δόρυ, ἀλλὰ 

πρὸς αἰχμὴν xci ἐγχείην, & καὶ αὐτὰ δόρατα εἰσίν. ἴσως δὲ καὶ ἀπὸ χοινοῦ ἂν ἐνταῦϑα προσυ- 
παχούοιτο ἡ ἀνωτέρω χειμένη μελίη τοῦ ᾿Αχιλλέως. ἀλλ οὕτω μὲν προαφῆκχεν ὃ ᾿Αἰστεροπαῖος. 
(Vers. 169.) ᾿“χιλλεὺς δὲ δεύτερος μελίην ἰϑυπτίων᾽ ᾿Ησεεροπαίῳ ἐφῆκε, καὶ τοῦ μὲν ἀφάμαρτεν, 
0 δ᾽ ὑψηλὴν βάλεν ὔὄχϑην, μεσσοπογὲς δ᾽ ag ἔϑηκε κατ᾽ ὄχϑης μείλινον ἔγχος. Καὶ ὅρα ὕτε ᾿ἀχιλλεὺς 
ἀποτυγχάνει τοῦ βαλεῖν καὶ ἐπὶ τοῦ “υχάονος, πλὴν ἄλλοϑι μὲν ὑποδραμόντος τινὸς καὶ κατανωτι- 
σαμένου τὸ δόρυ μήπω μηδὲ ἀφεϑὲν, ἐνταῦϑα δὲ μηδὲν τι τοῦ Aorsponatov τεχνασαμένου, ἀλλὰ τοῦ 
δόρατος εἰς χενὸν πεμφϑέντος. (Vers. 170.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι ποικίλως ἐν τούτοις φράζει τὸ ̓ ἰχίλλειον 
δόρυ" πηλιά δα τε γὰρ μελίην, περὶ ἧς ἀλλαχοῦ δεδήλωται, καὶ μελίην ἰϑυπτίωνα, χαὶ μείλινον 4o 

ἔγχος, xoi δόρυ μείλινον, καὶ χάλκεον ἐ ἔγχος. ἔστι δὲ ἰϑυπτίων ἡ ἰϑὺ πετομένη, τουτέστι χατευϑὺ καὶ 

jo ἀπλαγιάστως, ὡς ποῦ ὃ ποιητὴς ἡρμήνευσε, διαλελυμένως εἰπὼν αὐτὴν ἰϑὺ πέτεσϑαι. "doiaragyog δέ, 

φασιν, ἰϑυχτίωνα γράφει.» τουτέστιν ἐπ᾽ εὐθείας ἔχουσαν τὰς χτιδόνας, ἤγουν τὰς ἐν τοῖς ξύλοις 

διαφύσεις, Gg οἱ ἰδιῶται ἶνας φασίν. ἡ δὲ χρῆσις τῶν χτιδόνων δηλοῦται καὶ ἐν τῇ περὶ λίϑων γραφῇ. 
Ὅρα δὲ ori Mog&ov μὲν καὶ ᾿Ιξίων καὶ ᾿Ιάσων ἐχτείνοντα ἐν τῇ eU sic τὴν παραλήγουσαν συστέλλουσι 

κανονικῶς τὸ ὁ τῆς γενικῆς ὡς κύρια, τὸ μέντοι ἰϑυπτίων. εἰ καὶ ἐκτείνει τὸ παραλῆγον δίχρονον, 
ὕμως τηρεῖ τὸ ὦ zat ἐν τῇ γενιχῇ, ὡς μὴ ὃν κύριον. (Vers. 171.) Ὄχϑην δὲ, ὡς καὶ προεγράφη, τὸν 
χρημνὸν λέγει. διὸ προϊών φησιν ὡς ἐκ χρημνοῦ ἐρύσατο ἔγχος, ὡς ταὐτὸν ὃν κατὰ πολυωνυμίαν 
ὕχϑην εἰπεῖν xol χρημνὸν, καϑὰ xci πρὸ ὀλίγων εἴρηται. διὸ xoi δὶς μὲν ὄχϑην ἐνταῦϑα, δὶς δὲ 
χρημνὸν, τὸν αὐτὸν εἶπε τόπον. ὕτι δὲ καὶ ἄνδηρα λέγονται αἱ τοῦ ποταμοῦ ὕχϑαι, οἱ παλαιοὶ δη- 
λοῦσιν, οἱ λέγουσιν, ὡς καὶ ἄνδηρά εἰσι καὶ αἱ τῶν τάφρων ἀναβολαὶ, ἤγουν τὸ ἀναβαλλόμενον χῶμα, 

4o δι᾽ οὗ ὀχϑώδης ἄνω ἡ τάφρος γίδνεται. ( Vers. 172.) Τὸ δὲ μεσσοπαγὲς ἀντὶ τοῦ ἕως μέσου παγὲν 50 
διά τὲ τὴν τοῦ ἥρωος βίων καὶ τὸ οἷα εἰχὺς τελματῶδες τοῦ τόπου. εἰ δὲ γράφεται μεσσοπαλὲς διὰ 
TOU ἃ, δηλοῖ τὸ ἕως μέσου παλλόμενον xc χραδαινόμενον. ἕτερον δὲ συντόμως οὕτω συνελόντες ἄμφο- 

τέρα τὰς γραφὰς φασὶν, 0 περ ἕως μέσου πεπηγὸς ἐπάλλετο κατὰ τὸν οὐρίαχον. (Vers. 1:75. ) Ὅτι 

ἐπεὶ ᾿Αχιλλεὺς ἄορ ὀξὺ ἐρυσάμενος παρὰ μηροῦ ἄλτο ἐπὶ τῷ “Ἡστεροπαίῳ, παρὰ βραχὺ ἐχεῖνος τὴν 

τοῦ ἥρωος μελίην ἠχρείωσεν ἄν" ἐπεὶ γὰρ οὐ δύνατο ἐκ κρημνοῦ ἐρύσαι χειρὶ παχείῃ, ὡς χρήσασθαι, 

δηλαδὴ αὐτῇ κατὰ τοῦ ᾿ἀχιλλέως, τότε δὴ τρὶς μέν μιν πελέμιξεν ἐρύσεσϑαι μενεαίνων, τρὶς δὲ μεϑῆκε 
Aaa 
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βίῃ, το δὲ τέτρατον ἤϑελε ϑυμῷ ὄξαν ἐπιγνάμψας δόρυ μείλενον «“ἰακίδαο" ἀλλὰ πρὶν ᾿Αχιλλεὺς σχε- 
δὸν ἤγουν ἐγγὺς ἄορι ϑυμὸν ἀπηύρα" γαστέρα γάρ μιν τύψε παρ ̓ ὀμφαλὸν, ἐκ δ᾽ ἄρα πᾶσαι χύντο 

χαμαὶ χολαδες. ( Vers. 1 79: ) ̓Ιστέον δὲ ὡς πάνυ περιποιεῖται τὴν μελίαν ταύτην ὃ ποιητὴς τῷ ̓ άχιλ- 

λεῖ, ὅτι μὴ ἔχει ἑτέραν αὐτῷ πορίσαι ὁμοίαν, διὸ xci τῷ Πατρόκλῳ μόνην αὐτὴν τῶν ὅπλων οὐκ ἐδω- 

κέν, ὡς προείρηται. ( Vers. 175. ) Ὅρα δὲ ὕτι καὶ ἐρύσαι καὶ ἐρύσεσϑαι παϑητικῶς εἶπεν, ὡς ἐξὸν 

60 ἀμφοτέρως λέγειν. δηλοῖ δὲ ἡ λέξις τὸ ἑλχύειν. πλεονάζει δὲ μάλιστα ἐν διαϑέσει παϑιλτικῇ. φησὶ 
γοῦν ἐν τοῖς ἑξῆς γ ἐρύσατο χάλκεον ἔγχος" xoi ἀλλαχοῦ, ξίφος ὀξὺ ἐρυσάμενος, ( Vers. 1 78.) Π|ελε- 
μίζειν δὲ καὶ νῦν τὸ διασαλεύειν παλάμῃ χαὶ κινεῖν. Τὸ δὲ ἐπιγνάμψαι κατὰ χυριολεξίαν ἐνταῦϑα κεῖ- 

ται. ἐξ αὐτοῦ δὲ μεταφοριχῶς ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη τὸ, ἐπιγνάμψασα φίλον xo, καὶ τὸ, ἐπέγναμψε γὰρ 
ἅπαντας. (Vers. 180.) Ὀμφαλὸς δὲ ὅτι πολυσίμαντον, δῆλον" καὶ ὅτε ἐκ τοῦ κατὰ ἄνϑρωπον 10 

ὀμφαλοῦ ὀμφαλητόμοι τε λέγονται μαῖαι καὶ ὀμφαλητομία, ὅτε αὐταὶ ὀμφαλὸν βρέφους ἀποτέ- 
μνουσι. (Vers. 181.) Χολάδες δὲ οὐ μόνον παρὰ τὴν ξανϑὴν χολὴν, ὡς προδεδήλωται, ἀλλὰ καὶ 

[2ϑοπαρὰ τὴν κοιλότητα, “ὥς φασιν οἱ παλαιοὶ, οἱονεὶ κοιλάδες τινές. χοῖλα γὰρ καὶ τὰ ἔντερα εἰσιν, 
ἢ καὶ ὡς τῆς τροφῆς, ἣν κόλον λέγεσθαι δηλοῖ ᾿Αϑήναιος, αὐτόϑι καταντώσης, ὡσανεὶ κολάδες τινές. 
( Vers. 184.) Ὅτι σύγχρισιν ἀφελῶς ὃ ᾿“ἰχιλλεὺς ποιεῖται κατὰ γένος ἑαυτοῦ τε καὶ τοῦ χειμένου xoil315 
ἐσχυλευμένου ᾿Αστεροπαίου. εὐχόμενος γὰρ ἤτοι καυχώμενος εἶπε" κεῖσο οὕτω" χαλ ἐπόν TOL ἐρισϑένεος 
Κρονίωνος παισὶν ἐριζέμεναι ποταμοῖο πὲρ ἐκ γεγαῶτι. φῆσϑαι σὺ μὲν ποταμοῦ γένος ἔμμεναι εὐρὺ 

10 ῥέοντος. αὐτὰρ ἐγώ γενεὴν κμεγάλου Διὸς εὔχομαι εἰναι. τίχτε μ' ἀνὴρ πολλοῖσιν ἀνάσσων υρμιδό- 

γεσσιν, Πηλεὺς Αἰακίδης. ὃ δ᾽ ἂρ Αἰαχὸς ἐκ Διὸς ἦν. τῷ, ἤγουν διὸ, κρείσσων μὲν Ζεὺς ποταμῶν 
ἁλιμυρηέντων" κρείσσων δ᾽ αὖτε Διὸς γενεὴ ποταμοῖο τέτυκται. Σημείωσαι δὲ ὅτι συνέδραμεν ἐπὶ 20 
᾿Αχιλλέως πατέρων τε ἀρετὴ καὶ αὐτοῦ ᾿Αχιλλέως, ὡς εἰ μὴ τοῦτ᾽ ἣν, ἀτέχνως ἂν καὶ ᾿4Ιχιλλεὺς συνε- 

λογίζετο. οὐ γὰρ ἀρκεῖ τὸ ἐκ μόνου τοῦ γένους ἀγαϑὸν, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις φϑάσας ἔδειξεν ὁ ποιητής. 
20 Ἰστέον δὲ ὕτι τὸ τοιαῦτα λέγειν τὸν ᾿Αἰχιλλέα ἐπὶ τῷ ̓ Δστεροπαίῳ "κειμένῳ καὶ ὡς εἰς κωφὴν γαῖαν λα- 

λεῖν οὐ μόνον ἐξ ἤϑους ἀφελῶς βαρυνομένου, ἀλλὰ χαὶ ἄλλως ἐξ ἀνάγκης γέγονεν. εἰ μὲν γὰρ τοῦ. 
᾿“΄στεροπαίου λαλήσαντος οὐχ εὐθὺς ἐῤῥάγη μάχη, ἐξελάλησεν ἂν ταῦτα ὃ ̓ Αχιλλεὺς τότε. τοῦ δὲ 
᾿Αἰστεροπαίου ταχὺ οὕτω πεσόντος, λαλεῖ νῦν ἃ τότε ἀναγχαίως ἐσιώπησεν. ἢ δὲ σύγκρισις τῷ 
᾿Αχιλλεῖ ἐκ τῶν τοῦ Αἰνείου εἴληπται, ἵνα πως καὶ αὐτὸς οὕτως ἐκ τοῦ ἐχϑροῦ ὠφεληϑείη. καὶ ἐκεῖνος 
γὰρ τοιαύτῃ μεϑόδῳ ἑαυτὸν τοῦ ᾿“4χιλλέως κρείττω ἐδείκνυεν. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ὁ μὲν ᾿Αἰστεροπαῖος, 

3o "ἀκούσας ἐξ ̓ Αχιλλέως τὸ, τίς πόϑεν εἰς ἀνδρῶν, 0, ἤγουν Og τις, μέυ ἔτλης ἀντίος ἐλϑεῖν ; δυστήνων 
δέ re παῖδες ἐμῷ μένει ἀντιόωσιν, ὃ χαὶ ἕτερος πρὸ αὐτοῦ ῥήτωρ που ἔφη, ἐσέμνυνεν ἑαυτὸν τῇ τοῦ 50 
ποταμοῦ γενεῷζ, ὡς ἄν φανείη μὴ δυστήνου γένους εἶναι. EL δὲ xai οὕτως οὐδὲν ἧττον ἐξευτε- 

λίζει ἐκεῖνον ὡς αὐτὸς ἐκ Διὸς ὧν τοῦ μεγάλου καὶ οὐ ποταμοῦ εὐρὺ ῥέοντος. Ὅρα δὲ καὶ ὅπως ἡρώων 
γενεαλογίας ὃ ποιητὴς παρέῤῥιψεν ἐν τῇ ῥαψῳδίᾳ ταύτῃ τῷ ἐναγωνίῳ τῶν πράξεων τῶν πολεμικῶν 

10 παραμιγνὺς τὸ τῶν διηγήσεων “ὕπτιον πρός τε ποικιλίαν λόγου καὶ πρὸς ἀνάπαυσιν τῶν ἀκροατῶν. 

( Vers. 389. ) ̓Ιστέον δὲ ὅτι τῷ iex παρωνομάσϑαι δοχεῖ ἡ toxig* κύλικος δὲ αὕτη εἶδος, ὡς ἐν 
τοῖς τοῦ ᾿᾿Ιϑηναίου χεῖται. ( Vers. 190.) Ποταμοὶ δὲ ἁλιμυρήεντες οἱ ἐν τῇ ἁλὶ μυρόμενοι τουτέστι 
μετὰ ἤχου ῥέοντες, ἐν ταῖς ἐκβολαῖς δηλαδή" καὶ ὡς ἂν συνηϑέοτερόν τις εἴποι, μορμύροντες. ὡς γὰρ 
ἐκ τοῦ μαίρειν τὸ μαρμαίρειν, οὕτω καὶ ἐκ τοῦ μύρειν τὸ μορμύρειν γίνεται. τὸν ὕμοιον δὲ τρόπον χαὶ 
μύρος καὶ μοφρμύρος" ἑτεροειδεῖς μέντοι αὐτοὶ ἰχϑύες εἰσί, ( Vers. 1 91. ) Τὸ δὲ Διὸς γενεὴ ὅμοιον ὡς & 
χαὶ παῖδας εἰπε Διὸς κατὰ τὸ, χαλεπὸν Κρονίωνος παισὶν ἐριξέμεναι. οἷς παισὶ καὶ ὃ ̓ “ἀχιλλεὺς συνεισά- 4o 
γέται ὡς ἀπόγονος. Τὸ δὲ, χρείσσων Διὸς γενεὴ , ποταμοῖο, ἀναγκαίως χοήζει διαστολῆς ἐν τῷ γενεὴ, 
ἵνα μὴ νοεῖν ἔχῃ τις ὡς χρείσσων Διὸς ἐστιν ἡ τοῦ ποταμοῦ γενεά. "Ev δὲ τῷ ποταμιοῖο ὑπακουστέον1310 
ἀπὸ κοινοῦ τὸ γενεὴ, ὕπως μὴ κατὰ τοῦ ποταμοῦ ἡ σύγκχρισις εἴη, ἀλλὰ κατὰ τῆς αὐτοῦ γενεᾶς. 
( Vers. 185.) ᾿Ιστέον δὲ xai ὕτι κωλυτιχὸν τοῦ πρὸς ἐνδόξους ἐρίζειν τὸ, γαλεπόν τοι ἐρισϑενέος ἀν- 

ὸς, ἢ ἐρισϑενέων πατέρων, παισὶν ἐριζέμεναι, παρῳδηϑέντος δηλαδὴ τοῦ ἐρισϑενέος Κρονίωνος εἰς 

50 ἑτέρας γενεάς. (Vers. 188.) 44ozi*xoü δὲ ἀνδρὸς τὸ, τίχτε με ἀνὴρ πολλοῖσιν ἀνόσσων. ( Vers. 192.) 
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Σημείωσαι δὲ ( ὅτι δεξιῶς μεϑοδεύει ὃ 0 ποιητὴς τὰ κατὰ τὸν ποταμόν. ταπεινώσας γὰρ ᾿Αχιλλεὺς ἠρέμα 
τὸν ̓ Ξάνϑον δι᾿ ἧς ἔφη συγχρίσεως, eto εὐπλάστως καί τι βαρύτερον δίχα τῶν »ιπρολεχϑέντων λαλεῖ 

κατ᾽ αὐτοῦ προκχλητικὸν εἰς τὴν ἐφεξῆς ποταμίαν ἀγανάκτησιν, εἰπών" καὶ 7&0 σοὶ ποταμός ye πάρα 
μέγας, εἰ δύναταί τι χθαισμεῖν. ἐπεὶ δὲ ὁ λόγος o οὗτος πάνυ σφοδρὸς οἷα μυϑικῶς ῥηθεὶς κατὰ ϑείου 

προσώπου, λεαίνει αὐτὸν ὃ ἥρως ἐπαναγαγὼν τὸ, ἀλλ᾽ οὐχ ἔστι Διὶ Κρονίωνι μάχεσθαι, τὸν ποταμὸν 

δηλαδή" μονονουχὶ λέγων, ὡς οὐκ ἐμοὶ τὸν Ξάνϑον ὑποβιβάζω, ἀλλὰ τῷ προγόνῳ μεγάλῳ dut ἐγὼ 
δὲ γενεὴ ὧν Διὸς κρείττων εἶναι φημὶ τῆς τοῦ ποταμοῦ γενεῆς. Ὅρα δ᾽ ἐνταῦϑα τὸ, εἰ δύναταί τι 
χραισμεῖν, O0 περ εἰ μὴ χολληϑῇ μετὰ τοῦ μέγας, tva ἢ ὃ ὃ ὧν μέγας, εἰ δυναταί τι χραισμεῖν; ἐλλεί- 

ψέεως ἄλλως ἔχει πάϑος, ἵνα λέγῃ ὃ ὅτι δειξάτω, εἰ δύναταί τι, ἢ δεῖξον σὺ, εἰ δύνασαι, 1; τι τοιοῦτον. 

10 ὅπως δ᾽ ἂν ἔχοι σχήματος τὸ, εἰ δύναταί τι χραισμεῖν, σεμνῶς εἶπεν αὐτὸ καὶ εὐφήμως ὃ συνετὸς 
"Aeg, ἀντὶ τοῦ οὐ δύναται. λειότερον γὰρ τὸ ἐνδοιαστικῶς ὑβρίσαι ἢ msg ἀποφαντικῶς. 
( Vers. 194. ) Ὅτι iv τῷ, ovx ἔστι Διὶ Κρονίωνι μάχεσϑαι ποταμόν Ἄγινα, ὡς προσεχῶς ἐγράφη, πα- 60 
gays ὃ ποιητὴς ἁπλούστερόν. τε καὶ ἀσφαλέστερον λέγοντα τὸν “Ἀχιλλέα, ὡς οὐδὲ κρείων ᾿Αἀχελώιος 

αὐτῷ ἰσοφαρίζει, τουτέστι τὸ ἶσον φέρεται, οὐδὲ βαϑυῤῥείταο μέγα σϑένος ᾿Ωχεαγνοῖο, ἐξ οὗ πὲρ 
πάντες ποταμοὶ χαὶ πᾶσα ϑαλασσα καὶ πᾶσαι κρῆναι καὶ φρείατα μακρὰ γναουσιν" ἀλλὰ xci 0g, ἤγουν 

οὗτος, δείδοιχε Διὸς μεγάλοιο κεραυνὸν, δεινήν τὲ βροντὴν, ὅτ᾽ ἀπ᾿ οὐρανόϑεν σμαραγήσει; ὁ Ζεὺς 

δηλαδὴ ἢ ἡ βροντή. (Vers. 199.) Καὶ ὅρα τὸ σμαραγεῖν, ὡς, εἰ καὶ τὸ πλέον ἐπὶ ὑδάτων ἤχου λέγε- 

ται, ἀλλ ἐνταῦϑα ἐπὶ βροντῆς τέϑειται. (Vers. 196.) Τὸ δὲ, ἐκ τοῦ ᾿Οχεανοῦ πάντας ποταμοὺς 
Ἀεναι xai τὰ ἑξῆς, ἡ ἀλληγορία συμβιβάζει, λέγουσα τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχειν διὰ τὸ γενικῷ ὀνόματι ὕδωρ: 251 
τὰ τοιαῦτα πάντα εἶναι, εἰς O περ ὁ ̓ Ωκεανὸς ἐχλαμβάνεται. ( Vers. 194.) Ὅρα δὲ τὸ ᾿Αχελώιος πεντα- 

συλλάβως ἐνταῦϑα λεχϑὲν διὰ τὸ στιχϑῆναι τὸ ἐν τῇ παραληγούσῃ προσγεγραμμένον L. χοινῶς μέντοι 
χαὶ ἔξω μέτρου τετρασυλλάβως ᾿χελῷος λέγεται. οὕτω καὶ πατρώιος μὲν καὶ μητρώιος ποιητικώτερα" 
κοινὰ δὲ τὸ πατρῷος καὶ μητρῷος. Σημείωσαι δὲ ὅτι ἔδει μὲν ἐν τοιούτῳ τόπῳ συγχρίσεως τὸν ποιη- 
τὴν μὴ ᾿Αχελῴου μνησϑῆναι, ἀλλά τινος ἑτέρου τῶν μειζόνων ἢ μεγίστων, ὁποῖοι πολλοὶ ποταμοὶ, 

ὁ ̓ Ινδὸς, ὃ Ἴστρος, ὃ Νεῖλος, ὃν Αἴγυπτον ὁ ποιητὴς ἐν Οδυσσείᾳ καλεῖ" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ᾿Αἰχιλλεὺς οὔτε 
δεδίδαχται τοιαῦτας ἱστορίας οὔτε πεπείραται μεγίστων ποταμῶν, διὰ τοῦτο μέμνηται τοῦ .“ἰχελῴου 
ἁπλούστερον, οὐ πάνυ πολὺ ἀπὸ τῶν τῆς ᾿ Ελλάδος ὕρων ῥέοντος xoi διὰ τοῦτο εἰς ἀκοὴν αὐτῷ ixov- 
τος, ἴσως δὲ xci ἁπλῶς παραπεσὼν εἰς μνήμην ὁ ᾿“ἰχελῷος ἐξερρωνή,ϑη ὡς ἐν σχεδιασμῷ ἀσκέπτως καὶ 
δίχα μελέτης, ὥς που καὶ ὃ παρὰ Σοφοχλεῖ {)ἰδίπους Ιστρου καὶ Φάσιδος μέλμνηται ἐν τοῖς χαϑ' 10 
ἑαυτὸν, καί τις ἕτερος τῶν ϑείων xoi πάνυ μεγάλων ἐν οἰκείῳ λόγῳ ἀπὸ τῶν περιφανῶν ἀστέρων Σειρίου 
μόνου ἐμνήσϑη καὶ ᾿Ωρίωνος. καὶ ἄλλως δὲ εἰπεῖν, ὃ παλαιὸς λόγος πάνυ τὸν ᾿“ἰχελῷον σεμνύνει, ὡς 

xai πᾶν ὕδωρ ἐξ αὐτοῦ "ysAgov κληϑῆναι, καϑὰ καὶ ᾿Ωχεανὸν ἐκ τοῦ Oxsavov. φησὶ γοῦν τις, "Aye- 
λῷον ῥάσατε, τουτέστι ῥάνατε τὴν γῆν ὕδατι. Ὅτι δὲ οὐ μακρὰν τῶν καϑ' ᾿Ελλάδα τόπων ῥέει ὁ Aye- 
Àdog, ἡ παλαιὰ ἱστορία δηλοῖ, λέγουσα ὅτε ἡ ἀρχαία ᾿Ελλὰς περὶ “ωδώνην xoi Σελλοὺς, ὅϑεν 
᾿Αχελῷος ῥέων δι Αἰτωλίας εἰς τὸν "Aufgaxixóv ἐξίησι κόλπον μέγιστος τῶν ταύτῃ ποταμῶν. ὅϑεν 
"Ayshgog, φησὶ, πᾶν πηγαῖον ὕδωρ. καὶ τὸ ἐν “ωδώνῃ δέ, φασι, μαντεῖον, ἐν πᾶσι χρησμοῖς ἐχέ- 
λευε ϑύειν ᾿Αχελῴῳ. εἰ δὲ κατὰ τὴν ῥηθεῖσαν ἱστορίαν μέγιστος τῶν ταύτῃ ποταμῶν ὁ ᾿ἄχελῷος, xa- 
λῶς κρείων προσεῤῥέϑη τῷ ποιητῇ διὰ τὸ ὑπεροχιχόν. γέγονε δὲ ᾿Αχελῴου μνεία καὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν 
Βοιωτίαν. ( Vers. 195.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτε Ὅμηρος ἐνταῦϑα μὲν avyxoiveg ἀπὸ ἐλάττονος τοῦ ᾿Αχελῴου 
εἰς τὸν μέγιστον ἀναβέβηκεν, τὸν ᾿Ωχεανὸν δηλαδή" ἐν δὲ τῷ, ὥστε γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν ἠὲ σελήνης, 
ἀνάπαλιν ἐκ τοῦ μείζονος ἡλίου εἰς τὴν ἐλάττω σελήνην καταβέβηχεν, ἐν δέοντι ποιήσας ἑκάτερα. 
( Vers. 196.) Τὸ "δὲ, καὶ πᾶσα ϑάλασσα, πολλὰς εἶναι καὶ ϑαλάσσας δηλοῖ ἀκολούϑως τῷ, πάντες 20 
ποταμοὶ xo? πᾶσαι κρῆναι. τίνες δὲ αὗται ϑάλασσαι, δηλοῦσιν οἱ περιηγούμενοι, ὧν τινὲς καὶ κρήνας 
ἀνεγράψαντη πρὸς ὄνομα πολλὰς τῶν ἐν διαφόροις χώραις. καλλους δὲ, ὡς καὶ πρὸ τούτων δεδήλωταίΐ 

που, τὸ, πάντες, καὶ πᾶσα, καὶ πᾶσαι. Δεδοιχέναι δὲ λέγεται xai ᾿Αχεανὸς τὰ διόβολα πάϑη διὰ 

τὸ δρᾶν τι ἐχεῖνα καὶ εἰς αὐτὸν, ὅτε δεινὰ καταῤῥαγῶσιν. (Vers, 202.) Ὅτι μυρία ὁ ποιητὴς λέγων 
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ἔστιν ὕτε xoi ἁπλῶς οὕτω ἀναπληρώσει στίχων ποιεῖ τοῦτο κἀνταῦϑα, ἔνϑα εἰπὼν τὸν ᾿“στεροόπαῖον ἐν 
ψαμάϑοις κεῖσϑαι ἐπιφέρει" δίαινε δέ μεν μέλαν ὕδωρ. τοῦτο γὰρ ἁπλοϊκῶς ἐπῆκται καὶ ἀφελέ- 

gregov, ἴσως δὲ μάλιστα πρὸς σαφήνειαν , ἵνα μὴ von; ἐπὶ ψαμάϑων κεῖσθαι ξηρῶν, ἀλλ αἷς ἐπι- 

τρέχει ὕδωρ, διὸ καὶ τὰ περὶ ποταμὸν αὐτὸν ἀμφιπένεται ζῷα. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐκ τοῦ Διὸς ἤτοι ἀέρος 

τὸ διαίνειν mapijxtat, zat δηλοῖ τὸ ὑγραίνειν καὶ ὡς εἰπεῖν διαβθρέχειν. ἐξ αὐτοῦ δὲ καὶ ἀδίαντον βο- 

τάνης εἶδος, ἧς τὰ φύλλα ov ϑέλει διαίνεσϑαι ὑετῷ, τοιούτου δὲ Διὸς παράγωγον καὶ ὃ διερὸς. ὃ πέρ 

ἐστι δίυγρος. ( Vers. 203.) Ὅτι ἐν τῷ εἰπεῖν, ὡς ἐγχέλυες καὶ ἰχϑύες ἀμφεπένοντο τὸν " daregonaioy 
So δημὸν ἐρεπτόμενοι ἐπινεφρίδιον χείροντες , χωρί ζει τὰς ἐγχέλυας τῶν ἰχϑύων, καϑὰ xoi πρὸ 0yovi317 

παρεσημάνϑη, ἐπεὶ οὔτε ἐξ ὀχείας γίγνονται, οὔτε ζῷα τίχτουσιν, οὐδὲ σπερματικοὺς οὐδ᾽ ὑστερικοὺς 
πόρους ἔχουσιν, οὐδὲ εἰς ϑῆλυ καὶ ἄῤῥεν διαχρίνονται, ἀλλ᾽ αὐτόματοι ἐν πηλῷ συνίστανται ἔκ τινος 10 
ἀποῤῥεούσης αὐτῶν ὑγρότητος, ὡς ἱστορεῖ καὶ ππιανός. ἐρεῖ δὲ καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς ἐγχέλυες καὶ ἰχϑύες οἱ 
χατὰ δίνας. ᾿Ιστέον epa Όμηρος, μὲν διὰ τοῦ ὃ κλίνει ἐγχέλυας. φαίνεται δὲ χαὶ διὰ τοῦ ἑξως Arri- 
κῶς ἔχειν τὴν κλίσιν ἡ παροξυτόνως ἐγχέλυς, ἢ ἄλλως ἔγχελυς προπαροξυτόνως. χαὶ δηλοῦται τοῦτο 

παρὰ τῷ κωμικῷ ἐν τῷ ἐγχέλεων καὶ ἐγχέλεις 5, καὶ παρὰ ἑτέροις δὲ πολλοῖς. φησὶ γοῦν καὶ Aitog 4ιο- 

vUOLOG , ὅτι ἔγχελυς τὸ ἑνικὸν, ἐγχέλεις δὲ τὸ πληϑυντικὸν, καὶ ἐγχέλεων καὶ ἐγχέλεσεν. ἐγχέλεια δὲ τὰ 
τεμάχη φησὶ τῶν ἐγχέλεων. τὰς δὲ ἐγχέλεις φασὶν οἱ παλαιοὶ ζῆν εἰς ἑπτὰ ἔτη καὶ ὀχτὼ, καὶ ἀλληλο- 
φαγεῖν. (Vers. 204.) Ὅρα δὲ ὅτι xai ἐπ᾿ αὐτῶν ἐρέπτεσϑαι φησὶν, ὡς καὶ ἐπὶ τῶν χερσαίων τετρα- 
πόδων. προϊὼν δὲ καὶ ἐπὶ ὕδατος τὴν λέξιν τίϑησιν, 0 περ ὑπερέπτει τὴν πατουμένην TO yis 
γῆν. Κείροντες δὲ ἀντὶ τοῦ ἀπλήστως ἐσθίοντες, ὅϑεν καὶ ὃ χόρος παράγεται. Τὸ δὲ ἐπινεφ οἰδιον 

4o δύναται καὶ μετὰ τοῦ κείροντες κεῖσϑαν xoi *ustà τοῦ ἐρεπτόμενοι, ἐξ οὗ καὶ τὸ ἀνερείπτειν δοχεῖ yivs- 20 
σθαι. ἔστι δὲ ἐπινεφρίδιος δημὸς ὃ ἐπὶ τοῖς νεφροῖς. τοῖς κυρίως, προσϑέμεϑα δὲ τὸ κυρίως πρὸς óua- 

στολὴ ὴν τῶν μὴ τοιούτων. δοχοῦσι γὰρ ἀστείως καὶ οἱ ὄρχεις νεφροὶ χληϑῆναι παρὰ τῷ εἰπόντι τὸ, 
ἧκεν ὄρχεις φέρων πολλοὺς, καὶ 1; Γνάϑαινα τῶν ἄλλων γυναίων ἀκκιζομένων, καλοί γε εἶπεν οἱ veqp oot, 

xoi δύο ἁρπάσασα κατέπιεν, (oU ὑπτίους ὑπὸ τοῦ γέλωτος καταπεσεῖν. δῆλον οὖν ἐν τούτοις ὕτι OU 

χυριολεχτιχῶς ἡ [νάϑαινα ἐλάλησεν, ἀλλ ἐσεμνολόγησεν εὐφημότερον τοὺς ὕὔρχεις ὡς νεφροὺς διὰ τὰς 
αἰδουμένας γυναῖκας. ( Vers. 205.) Ὅτι ἐμπλατυνάμενος 0 “ποιητὴς τοῖς χατὰ τὸν ᾿Αστεροπαῖον, εἶτα 

οἷος αὐτὸς, ἅμα τῷ ἐκείνου ϑανάτῳ καὶ “Παίονας OE UE ὑπὸ TQ yid ῥίπτει, μηδὲν εἰπὼν 

περὶ οὐδενὸς αλλ ἢ μόνον ὀνομάσας αὑτούς. ἑπτὰ γοῦν ἄνδρας ἐν δυσὶ στίχοις ὠνόμασεν, ἐν οἷς καὶ 
Θρασίος τις, τρίβραχυ ὄνομα ὕμοιον τῷ, Δολίος, Στιχίος, καὶ τοῖς ὁμοίοις. ἐντὸς δὲ τοῦ ποταμοῖ 
ῥίπτει καὶ τούτους, ἐκεῖ πεφοβημένους, ὡς εἶδον τὸν ἄριστον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ χερσὶν ὑπ᾿ ᾿Αχιλλέως 30 
καὶ ἄορι ἰφι δαμέντα. (Vers. 207.) Καὶ ὅρα ἐνταῦϑα μὲν συνήϑως ἐπὶ ἀνδρὸς τεϑὲν τὸ ἄριστον. 

50 τείϑεται δὲ καὶ ἐπὶ γυναικὸς, ὡς ἐν τῷ, εἶδος ἀρίστη. λέγεται δέ ποτε καὶ "ἐπὶ ζῴων. ἐν γοῦν τῇ Οδὺυσ- 
σείῳ καὶ συῶν ἄριστον ὃ ποιητὴς λέγει χαὶ ζατρεφέων αἰγῶν ἄριστον. (Vers. a 14.) Ὅτι ἀνθρωποπα- 
Soc κανταῦϑα τὰ δαιμόνια μεταχειριζόμενος " Ὅμηρος ποιεῖ τὸν ποταμὸν Ξάνϑον χολούμενον χατὰ 
TOU “ἰχιλλέως, οὐ μόνον διότι ἐγχώριος ὧν ἀμύνειν ἤϑελε τοῖς Τρωσὶ, καὶ ὅτι ταύρους οἱ ἐγχώριον 
ὡς προείρηται ἱέρευον, xoi ἵπποις αὐτὸν ἐδωροῦντο, & δὴ τὸ δαιμόνιον φῦλον ἐφείλκετο, ἀλλὰ xoà ὅτι 

60 φϑάσας ᾿““χιλλεὺς ἠρέϑισεν αὐτὸν εἰς ϑυμὸν ἀνθρώπινον, οἷς εἶπεν ὡς οὐδ᾽ αὐτὸς ποταμὸς ἀρ" χέσει | 
roig Τρωσὶν, 6v πολλὰ δεξιοῦνται, χαὶ Ott, ποταμὸς πάρα μέγας, εἰ δύναταί τι χραισμεῖν. ϑυμὸν | 
τοίνυν ἀναλαβὼν καὶ μάλισϑ᾽ ὅτι xol ἀξιώσας, zaÜ'G εἰρήσεται, καὶ ἐπαινέσας οὐκ ἔπεισεν, ἐν ἑαυτῷ 

1232 ἀπολαβὼν τὸν ἥρωα δεινὰ ποιεῖ, ὅσα ὃ ποιητὴς δηλώσει. *üg τερατωδέστερον χατὼ ποιητικὴν μεγαλο- áo 
φωνίαν ἐχφράσει καὶ τὸν χόλον τοῦ ποταμοῦ xci φοβερὸν χωρίον διασχευάσει ἐν τοῖς ἑξῆς. πρὸ δὲ ye 
τοῦ ἐπιϑέσϑαι τῷ yid πλάττει τὸν ποταμὸν κατ᾽ ἀνδρὸς ὁμοιότητα φϑεγξάμενον ἐκ βαϑείας δίνης (3.8 
τερατωδέστερον ταῦτα᾽ ὦ ̓ Δχιλλεῦ, περὶ μὲν χρατέεις, περὶ δ᾽ αἴσυλα ῥέζεις ἀνδρῶν" αἰεὶ γάρ τοι ἀμύ- 
γουσι ϑεοὶ αὐτοί. εἴ τοι Τρῶας ἔδωκε Ζεὺς πάντας ὀλέσσαι, ἐξ ἐμέϑεν γ᾽ ἐλάσας πεδίον κάτα μέρμερα 

10 ῥέζειν, ἤγουν πῤέζε. εἶτα ( Vers. 218.) πιϑανὴν αἰτίαν εἰπὼν τῆς ἀγαναχτήσεως τὸ ἀνακόπτεσϑαι 

τοῦ προῤῥέειν διὰ τὸ στενοχωρεῖσϑαι vexgoio, πλήϑει γὰρ δή μου νεκύων, φησὶν, ἐρατεινὰ ῥέεϑρα, 
- 
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οὐδέ τί πη δύναμαι προχέειν 000v εἰς ἅλα δῖαν στεινόμενος γεχύεσσι , σὺ δὲ χτείνεις ἀϊδήλως, ἐπάγει 

ἀξίωσιν" ἀλλ ἄγε δὴ καὶ ἕασον, ἄγη μ᾽ ἔχει, ὄρχαμε λαῶν. ὡς δὴ ταῦτα ὃ Ξάνϑος εἰπὼν οὐκ ἔπεισε 

τὸν ᾿“χιλλέα, τότε δὴ τὰ τοῦ ϑυμοῦ δρᾷ. ἔνϑα ( Vers. 233.) οὕτω φράζει ὃ ποιητής" ᾿“Ιχιλλεὺς μὲν 
δουρὶ χλυτὸς ἔνϑορε μέσσῳ χρημνοῦ ἀπαΐξας. 00 ἐπέσσυτο οἴδματι ϑύων' Ἀπάντα δ᾽ ὄρινε ῥέεϑρα 20 

κυχώμενος " ὦσε δὲ νεχροὺς πολλοὺς, οἵ óc xaT αὐτὸν ἔσαν ἅλις, oUc xr&v ᾿Δχιλλεύς. τοὺς, ἤγουν 

τούτους, ἔκβαλε ϑύραζε μεμυκὼς (Ure ταῦρος χέρσονδε. ζωοὺς δὲ σάω χατὰ καλὰ ῥέεϑρα, κρύπτων 
ἐν δίνῃσι βαϑείῃσι μεγάλῃσι. δεινὸν δ᾽ ἀμφ᾽ pila κυκώμενον ἵστατο χῦμα, ὥϑει δ᾽ ἐν σάκεϊ 
πίπτων ὁόος, οὐδὲ πόδεσσιν εἶχε στηρίξασϑοαι. καὶ μετ᾽ ὀλίγα" (Vers. 248.) ὥρτο δ᾽ ἐπ᾽ αὐτὸν ἀκρο- 

κελαινιόων,) ἵνα μιν παύσειε πόνοιο. καὶ ὁ μὲν ὕπαιϑα τοῖο, ἤγουν τούτου τοῦ ποταμοῦ, λιασϑεὶς 

φεῦγεν. ὃ δ᾽ ὕπισϑε ῥέων, ὡς οἷα διώκων, ᾿ἕσπετο μεγάλῳ ὀρυμαγδῷ. καὶ μετὰ βραχέα ( Vers. 265.) 3o 
ἐπιφέρει" δσσάκι δ᾽ ὁρμήσειεν ᾿““Τ'χιλλεὺς στῆναι ἐναντίβιον, καὶ γνώμεναι, εἴ μιν ἅπαντες ἀϑάνατοι 

121Ὀφοβέουσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι, τοσσάχι μὲν μέγα xis. διιπετέος ποταμοῖο πλάζ᾽ ὥμους καϑίύ- 
περϑὲν. ὁ δ᾽ ὑψόσε ποσσὶν ἐπήδα ϑυμῷ ἀνιάζων. ποταμὸς δ᾽ ὑπὸ γούνατ᾽ ἐδάμνα λάβρος, ὕπαιϑα 
ῥέων, κονίην δ᾽ ὑπέρεπτε ποδοῖιν. καὶ (Vers. 502.) πάλιν" τοῦ δ᾽ ὑψόσε γούνατ᾽ ἐπήδα πρὸς ῥόον 
ἀΐσσοντος &v' ἰϑύν. ὃ δὲ κόρυσσε κῦμα ῥόοιο, ὑψύσ᾽ ἀειρόμενος. εἶτα ( Vers, 307.) xci συμμαχίας 
οἷον δεηϑεὶς ὃ Ξάνϑος ἀνϑρωπίνως ἐνεχελεύσατό, φησι, τῷ Σιμόεντι, ἐγγύς που δηλαδὴ ῥέοντι, 4o 

ἄλλα τέ τινα ὧν ἀρχὴ τό" φίλε κασίγνητε, σϑένος ἀνέρος ἀμφότεροί περ σχῶμεν" χαὶ, ἀλλ ἐπάμυνξ 
τάχιστα, vol ἐμπίπληϑι ῥέεϑρα ὕδατος ἐκ. πηγέων, πάντας δ᾽ ὀρόϑυνον ἐναύλους" ἵστη δὲ μέγα χῦμα, 
πολὺν δ᾽ ὀρυμαγδὸν ὄρινε φιτρῶν καὶ λάων, ἵνα παύσομεν ἄγριον ἄνδρα, ὃς δὴ νῦν κρατέει, μέμονε 

20 δ᾽ ὃ γε ἰσα ϑεοῖσι καὶ τὰ ἑξῆς. ἐφ᾽ οἷς (Vers. 524.) πάλιν ὁ Ξάνϑος συλλαβομένου κατὰ τὸ σιωπώμε- 
vov ὡς εἰχὸς καὶ τοῦ Σιμόεντος, ὡς καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς χρεῖττον Qn" ϑήσεται, ἐπῶρτ᾽ ᾿Ζχιλῆι κυκώμενος, 50 

ὑψόσε ϑύων, μορμύρων ἀφρῷ τε καὶ αἵμασι. καὶ νεκύεσσι. πορᾳύρεον δ᾽ ἄρα κῦμα διιπετέος ποτα- 
μοῖο tora ἀειρόμενον, χατὰ δ᾽ ijose Πηλείωνα. ἔνϑα γράφουσιν oi παλαιοὶ, ὅτι ἔστιν ἰδεῖν κῦμα 
μετέωρον. αἵματι καὶ ἀφρῷ pegygévov , xat σώματα ἐπιπλέοντα. ἐνταῦϑα δὲ ( Vers. $27.) ἰστέον 

καὶ ὅτι ἐν uiv ᾿Οδυσσείῳ ἔφη ὁ ποιητὴς. πορφύρεον δ᾽ ἄρα κῦμα ii οὔρεϊ icov* ἐνταῦϑα. δὲ 
ἄλλως περιφραστικῶς φησι" πορφύρεον δ᾽ ἄρα χῦμα διιπετέος καὶ ἑξῆς, ὡς προέξχκειται. xal τοιαῦ- 
*ra μὲν τὰ κατὰ XavOov, φοβερῶς μὲν πεφρασμένα καὶ ἀναλόγως ϑυμῷ μεγάλου ποταμοῦ, σπορά- 60 
δὴν δὲ κείμενα παρὰ τῷ ποιητῇ ἐπίτηδες, ἵνα καταμεέρίσῃ iens τόποις τὴν τοῦ λόγου σεμνότητα καὶ 

132070 τοῦ ᾿4χιλλέως δὲ παραστήσῃ δυσχαταγώνιστον. τῶν δὲ "τοῦ κατὰ παρεχβολὴν συντεϑέντος χωρίουΊ 3 33 
3o τούτου λέξεων, xci εἴ τι δὲ ἄλλο αὐτόϑι χρήσιμον, τὰ μὲν αὐτίκα νῦν συναπτῶς ῥηΐλήσεται, τὰ δὲ 

καὶ ἄλλως ἐν οἰχείοις τόποις τεϑήσεται. (γε. 214.) Καὶ πρῶτον σημείωσαι ὕτι τὸ μὲν χρατέεις, ὡς 
καὶ μετ᾽ ὀλίγα τὸ, ὃς δὴ νῦν κρατέει, κρατερὸν ἐπιψόγως εἶναι τὸν ᾿“Πχιλλέα δηλοῖ κατὰ τὸ, ἀπηνέα τὲ 
κρατερόν τε. Τὸ δὲ, περὶ δ᾽ αἴσυλα ῥέζεις ἀνδρῶν, τὸ περισσότερον πάντων ἀνδρῶν πράττειν αἴσυλα 
ἤτοι ἄδικα. ἐκ δὲ τοῦ αἴσυλα. ῥέζειν ἡ σύν ϑεσις ἐπενοή ϑη τοῦ αἰσυλοεργός. αἴσυλον δὲ οὐ μόνον δι 10 
οὗ συλᾶται τὸ αἴσιον, ἵνα ἢ αἰσόσυλον καὶ κατὰ συγκοπὴν αἴσυλον, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐγράφη, ἀλλὰ: 

καὶ δι᾿ οὗ βλάβη γίνεται παρὰ τὸ ἀσαι, ὃ ἐστι βλάψαι. μάλιστα δὲ παρὰ τὸ ἃ στερητικὸν χαὶ τὸ ἶσον 
κατὰ συναίρεσιν αἴσυλον τὸ ἐστερημένον ἰσότητος ἤτοι δικαίου. (Vers. 219.) Τὸ δὲ, αἰεί σοι ἀμεύ- 

γθυσι ϑεοὶ αὐτοὶ, καταῤῥιπτεῖ μὲν φιλεχϑριχῶς τὴν ἀνδρίαν τοῦ ᾿Αχιλλέως ὡς ϑεόϑεν, οὐ μὴν οἴκο- 
ϑὲν οὖσαν, ἑνικῶς παρῳδηϑὲν ῥηθήσεται ἐπὶ ϑεοφιλοῦς ἀνδρὸς, οἷον, αἰεὶ γάρ τοι ἀμύνει “ϑεὸς αὖ- 

4o τὸς. (Vers. 216.) Τὸ δὲ, εἴ σοι δέδοται ἐναίρειν, ἐξ ἐμοῦ ἐλάσας εἰς τὸ πεδίον μέρμερα δέζε xal ἑξῆς, 
χρήσιμον ἐπὶ ἀριστεῦσι κατακόπτουσιν ἐν ὕδατι τοὺς ἐχθροὺς, ὡς καὶ ἐχεῖ τοιαῦτα βοῶντος ἂν τοῦ 
ὕδατος. (Vers. 2318.) Τὸ δὲ ἀγαναχτεῖν τὸν ποταμὸν, εἰ τοῦ προῤῥέειν ἀναχκόπτοιτο, ζωιχῶς λαλεῖ- 
ται. οὕτω γὰρ ἂν καὶ ζῷον ἄχϑοιτο, εἰ τῆς κατὰ φύσιν κινήσεως πρὸς βίαν ἀποχωλύεται,. καὶ ἄλλως 
δὲ, λυπεῖ τὸν Ξάνϑον, εἰ τὸ ἀένναον αὐτοῦ διαχόπτεται, οὐ πλήϑοντος ὑδάτων κατὰ τοὺς οὕτω zU- 
ρίως πλήϑοντας ποταμοὺς, ἀλλὰ νεκύων. (Vers. 221.) ᾿Εν δὲ τῷ, ἀλλ᾽ ἄγε "δὴ καὶ ἔασον, 1) περιττός 30 

ἐστι συνήϑως ὁ καὶ σύνδεσμος, ἢ ἀστείως εἴρηται, ἵνα λέγῃ ὅτι χκαϑάπερ ἐνήργησας τὸ ἀλοϑρεῦσαι; 

10 

20 
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οὕτω ποίησον χαὶ τὸ ἐάσαι. Τὸ δὲ, ἄγη μ᾽ ἔχει. τῷ μὲν ἀσυνδέτῳ σχήματι ἐνδιαϑέτως χατὰ ϑαῦμα 

πέφρασται, πάνυ δὲ σεμνύνει τὸν ἀΤχιλλέα. εἰ καὶ ϑιοὺς ἐκπλήττει, οἷς ἀριστεύει. Ex δὲ τοῦ προχέειν 
ὁόον εἰς ἅλα προχοαὶ λέγονται ποταμῶν. ( Vers. 219. ) To δὲ, ὄρχαμε λαῶν, καὶ στίχον ἀναπληροῖ 
χαὶ χολαχεύει. ( Vers. 221. ) To δὲ, £v aps μέσσῳ, τὸ πηδητιχὸν τοῦ plug δηλοῖ, ἐπικεξωμέγον 

ἀοῦν, εἴ περ ἀπὸ τῆς ὄχϑης καταπηδήσας μέσῳ "ἐνθρώσκχει τῷ μεγάλῳ 7 ποταμῷ. ἐρεῖ δὲ χαὶ προϊὼν σα- 

φῶς, ὕπως ὁ Agite οἶδε πηδᾶν. ( Vers. 234 ) ' Ev ài τῷ, οἴδματι ϑύων καὶ ὄρινε ῥέεϑρα, λέξεις 

εἰσὶν, ἐξ ὧν τὸ ὑροϑύνειν σύγκειται, τὸ ϑύειν δηλαδὴ xai τὸ ogivsv. (Vers, 255.) Τὺ δὲ κυχᾶσϑαι 

χαιρία ἐστὶ λέξις. διὸ καὶ πολλάκις ἐνταῦϑα ὃ ποιητὴς αὐτῇ χρᾶται. παράγεται δὲ ἀπ᾿ αὐτῆς τὸ 
κῦμα, ὡς ἐν τῷ κυκώμενον ἵστατο κῦμα ἐμφαίνει ὃ ποιητὴς» ἐγγὺς τοῦ κυχᾶσϑαι τὸ κῦμα ϑέμενος 
τρόπῳ ἐτυμολογικῷ, χαὶ Ana, co οὕτω δείξας τὸν ποταμόν. To δὲ oos νεκροὺς ἑρμηνεύων ὁ ποιητὴς, 10 

5o Vers 237.) ἐπήγαγε "τὸ, τούτους ἔχβαλεν, ὡς ταὐτὸν Ov εἰπεῖν ὦσαι ἢ ἐκβαλεῖν. οὕτω δ᾽ εὐϑὺς 

χαὶ τὸ τροπικὸν ϑύραζε σαφηνίζων φησί: χέρσονδε. ἐπὶ γὰρ ποταμοῦ ἢ ϑαλάσσης τὸ ϑύραζε ταὐτόν 
ἐστι τῷ εἰς γῆν. (Vers. 256.) Τὸ δὲ, οὖς κτάνε ᾿“΄χιλλεὺς, εὐλογοποιεῖ τὸν τοῦ ποταμοῦ χόλον. οὐ 
γὰρ τοῖς ἐξ ἑτέρων στείνεταιγ ἀλλὰ τοῖς τοῦ ᾿“χιλλέως νεκροῖς. (Vers. 237.) Τὸ δὲ, μεμυχὼς καϑὰ 
ταῦρος, ἔμφασιν αἰτίας δίδωσι, διότι ταύρους τῇ τε ϑαλάσσῃ καὶ τοῖς ποταμοῖς ἱέρευον. ἴσως γὰρ διὰ 
τὸ μυκητιχὸν καὶ οὕτως αὐτοῖς οἰχεῖον καὶ προσφυές. (Vers. 258.) Τὸ δὲ σάω ἀποκοπὴν ἔπαϑεν. ὡς 

θογὰρ οὔταζεν ovre, οὔτε σάωξε σάω. κατὰ μυϑικὴν δὲ nav*rog σεμνότητα ὃ Ξάνϑος κινδύνῳ μὲν 
περιβάλλει τὸν ᾿“Ιχιλλέα, σώζει δὲ τοὺς φυγόντας εἰς αὐτὸν, ὡς καὶ Ἥφαιστος ἐν τοῖς ἑξῆς τὸν Ξάνϑον 
καταχαίων ovx ἂν ὁμοίως καὶ τὸν ᾿Αχιλλέα διετίϑετο. ἐνταῦϑα δέ φασιν οἱ παλαιοὶ καὶ ὕτι ὃ Σχάμαν- 
δρος ὁρμῇ μιᾷ τοὺς μὲν νεκροὺς ἐκβάλλει, τοὺς δὲ ζῶντας κρύπτει χολπούμενος, τὸν ᾿Δχιλλέα δὲ περιί-- 20 
σταται. ( Vers. 259.) Σημειωτέον δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ τὰ πυκνὰ πάρισα, μᾶλλον δ᾽ εἰπεῖν, ἀλλεπάλληλα, 
τὸ δίνῃσι, βαϑείῃσι, μεγάλῃσι, καλλωπίζοντος τοῦ ποιητοῖ ὡς συγγαληνιᾶν οἷον τὸν λόγον τῷ σωστικῷ 

1593Δ4ῥεύματι. ἄλλως γὰρ, ὕπου τραχύνεται ὃ ποταμὸς, ἐχτραχύνει καὶ ὃ ποιητὴς τὴν “φράσιν συνεξομοιῶν 

τὴν γλῶσσαν τῷ τραχεῖ τοῦ ῥεύματος.  ( Vers. 240.) Τὸ δὲ, ἵστατο κῦμα. πιϑανείεται τὸ δύνασϑαι 
τὸν ποταμὸν ὠϑεῖν ἐμπίπτοντα τῷ ἡρωιχῷ σάκει καὶ πλάζειν τοὺς τοῦ ᾿Αχιλλέως ὥμους. τοιοῦτον δὲ 
καὶ μετ᾽ ὀλίγα τὸ, ἵστη δὲ μέγα κῦμα, καὶ τὸ, ἐπῶρτο ὑψόσε ϑύων, καὶ τὸ, κῦμα ἵστατο ἀειρόμενον. 
(Vers. 241.) Τὸ δὲ ἐμπίπτειν ῥοῦν σάκεϊ ἀστείως εἴρηται. ὃ γὰρ νοούμενος ποταμὸς, ὅσα καὶ ὕπλῳ 
τῷ σωματιχῷ ποταμῷ χρώμενος καὶ μετεωρίζων τὸν ῥόον, ῥιπτεῖ αὐτὸν κατὰ τοῦ σάχους, ὠϑῶν τὸν 
Aida οὕτω καὶ σφάλλων, διὸ οὐδὲ εἶχεν αὐτὸς ποσὶ στηρίξασϑαι. ( Vers. 249. ) Axgoseheumóoy 
δὲ avri toU ἄκρως πεφρικὼς, μέλας, ἢ τὴν ἄκραν ἐπιφάνειαν μελαινόμενος ὡς εἰχὸς ὑπὸ πνοῆς ἀνέ- 30 
pov ,, ἢ μυϑιχῶς κατὰ χρῶμα ϑυμουμένου πρὸς ὁμοιότητα TOL, VUXTL ἐοικὼς ὑπώπια, ἵνα εἴη) ἄκροκε- 
λαινιόων ὃ οἷον σχκυϑρωπάζων χαὶ ἀγριούμενος μελαίνῃ φρικί. νοητέον γὰρ ἄνεμον αὐτομάτως ἐμπε- 

σεῖν τῷ Ξάνϑῳ, ὑφ᾽ οὗ κυκώμενος βλάπτει τὸν ἥρωα, εἰ καὶ n ποίησις ἄλλως μυϑικώτερον προαιρε- 
τιχὸν ἔργον τοῦτο πλάττει τῷ ποταμῷ. “ τησίας δὲ, ὡς εἰχὸς, ] ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς ὃ ποιητὴς ἐρεῖ, ὀπω- 

10 Ἀρινὸς βορέης, ἢ) καὶ σφοδρὸς ϑερινὸς νότος. ὃ τοιοῦτος ἄνεμος ἦν. διὸ καὶ χυκᾶν εἶχε καὶ 
ἐχϑερμαίνειν τὸν ποταμὸν, ὡς εἰ zo πυρὶ φλ ἐγέϑων Ἥφαιστος αὐτῷ ἐνέπεσεν. (Vers. 255.) Ὕπαιϑα 

δὲ λιασϑεὶς οἱ μὲν ἀντὶ τοῦ ἐκ πλαγίου τοῦ ποταμοῦ καὶ ἔξω τοῦ εὐθέος. κάλλιον δὲ νοεῖν κατὰ τοὺς 
παλαιοὺς ἀντὶ τοῦ ξιιπροσϑεν χαὶ ὑπαὶ τὸ (OU, ἤγουν κατὰ ὀρϑόν. διὸ καὶ ὃ ποιητὴς προϊὼν ἑρμη- 
νεύει, λέγων τὸν |AyihÀía πρὸς ῥόον ἀΐσσειν ἀν᾽ ἰϑὺν, ἤγουν κατὰ ῥοῦν ὁρμᾶν ἐπ᾽ εὐθείας, ἔνϑα εἶχε! 32 
δηλ αδὴ εὐπόρως φεύγειν. ( Vers. 256.) Τὸ δὲ ὄπισϑε δέοντα τὸν ποταμὸν ἕπεσϑαι λιασϑέντι τῷ i-o 

λεῖ ἄλλο εἶδος πολεμικῆς ἐπιϑέσεως e Σημείωσαι γὰρ ὅτι πολ υειδὲς χαχὸν ὃ Ξάνϑος τῷ pd γίνεται. 
καὶ ὃ μὲν ἐν τῷ σάκεϊ πίπτων ῥύος, ὡς προεγράφη, βολαῖς οἷον πολεμικαῖς xci ὠϑισμοῖς € ἐῴχει" ὅτε“ 

δὲ ποδῶν ὑπερέπτε eL χόνιν ὃ ποταμὸς, ἤγουν ὑπεσϑίει. τῆς βάσεως ἀχρατῇ ϑέσϑαι τὸν pda φιλο- 
γειχεῖ, ὃπισϑε δὲ διώχων φεύγοντα χατὰ ῥοῦν οἷον ὑπῆγε πρὸς δλεϑρον. ἔπλαξε δὲ καὶ τοὺς ὦμους 

xev περϑεῦ, ἤγουν etg τοὺς ὥμους ἐπέλαζεν, ἢ ἐπλάνα καὶ διεσόλευεν αὐτοὺς, ὃ περ ἀντιπαρά- 

κείιται πρὸς τὸ τὴν χόνιν τῶν ποδῶν ὑπερέπτεσθαι, ἵνα ἐκ ποδῶν ὄχρι xal ἐς κεφαλὴν καὶ ἐκ τῶν 
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ἔμπροσϑεν δὲ καὶ ὕπισϑεν πεκριστοιχίζῃ τὸν ᾿Αχιλλέα ὃ κίνδυνος. τὸ μέντοι κινδυνωδέστερον γίνεται, 20 
| ὕτε mogqUosov κῦμα ἵσταται ἀειρόμενον, ὡς ἐῤῥέϑηγ xoi χαϑαιρεῖ τὸν ἥρωα ἤγουν καταβάλλει. 

τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ, κατὰ δ᾽ oce Πηλείωνα , κατὰ διάλυσιν ῥηϑὲν avri τοῦ καϑήρει. διὸ καὶ εὐθὺς 
τότε αὐτίχα βοηϑεῖται, ὡς ῥηϑήσεται. ( Vers. 515.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτε ὀρυμαγδὸς καὶ ἐπὶ ὕδατος λέγε- 
ται ποταμίου , “τραχὺν ποιουμένου ἦχον διὰ τῆς καταφερομένης χερσύϑεν ὕλης. διὸ καὶ εἶπε, πολὺν 

δ᾽ ὀρυμαγδὸν ὕρινε quu xci λάων, 0 ἐστι κατασυρομένων sop xai λίϑων. φιτροὶ γὰρ οἱ ἐκ 
φυτῶν κορμοὶ τραπέντος TOU υ εἰς (, ὡς καὶ ἐν τῷ digpoe γίνεται. καὶ ἄλλως δὲ, φιτροὶ παρὰ τὸ φίτυ, 
ὃ δηλοῖ τὸ φυτὸν, οὗ ἀρσενικὸν φίτυς, τιϑέμενον ἐπὶ φυτοοσπόρου, 0 ἐστι πατρός. (Vers, 266.) Τὸ 

δὲ δρμᾶν noté στῆναι τὸν ᾿Α΄χιλλέα καὶ γνῶναι εἴ περ ὑπὸ πάντων ϑεῶν διώκεται, xoi oU τῶν τυχόν- 
10 τῶν ἀλλὰ τῶν οὐρανίων, τὴν ὑπερβολὴν τοῦ κινδύνου δηλοῖ, ὡς δόξαι ἂν μὴ ἑνί τινι διοικονομεῖσϑαι 

τὸ χαχὸν, ἀλλὰ πᾶσι ϑεοῖς. ἀπεναντίας δὲ τοῦτο γίνεται πρὸς τὸ, αἰεὶ γάρ τοι ἀμύνουσι ϑεοὶ αὐτοί, 
( Vers, 268.) Διπετὴς δὲ ποταμὸς ὅτι ὃ ἐκ Διὸς γεννηϑεὶς, καὶ ἀλλαχοῦ δεδήλωται. πρὸ δὲ τούτου 

καὶ διοτρεφῆ τὸν αὐτὸν εἶπε. δῆλον δ᾽ ὅτι, ὥς neg τὸ πεσεῖν ἤτοι γεννηϑῆναι, οὕτω καὶ "τὸ τρέφειν 3o 
καὶ ἐπὶ ὕδατος λέγεταιγ ὡς δηλοῖ xoi ὁ ποιητὴς τρόφι κῦμα εἰπών. (Vers.269.) Τὸ δὲ πλάζειν ὥμους 
ἄλλως τὲ νοεῖται, ὡς εἴρηται, καὶ TO τῆς εὐθείας δὲ ἀποπλανᾶν δηλοῖ, διὸ λόγον ἔχει νοηϑῆναι τὸ 
ὕπαιϑα καὶ ἀντὶ τοῦ ἐκ πλαγίου. ἔοικε γὰρ δυστυχῶν ᾿ΑἸἰχιλλεὺς ἐν τῷ κατὰ ῥοῦν ἵστασϑαι λιασϑῆναν 
ὕπαιϑα, 0 ἐστιν εἰς τὸ πλάγιον. ὡς δὲ Ποσειδῶν καὶ AOqva ἐλϑόντες ἐθαῤῥυναν λόγοις αὐτὸν, τότε 

οὐκ ἔτι ὕπαιϑα ἐλιάξετο, ἀλλ ὥρμα πρὸς ῥόον ἀν᾽ iov, ὡς πρὸ μικροῦ γέγραπται. ( Vers, 270.) 
Oo« δὲ xol ὡς τὸ, ὑψόσε ποσσὶν ἐπηδα, παρέφρασε uer. ὀλίγα ἐν τῷ, ὑψόσς γούνατ᾽ ἐπήδα, ors δη- 

20 λαδὴ ἐθάῤῥησε ϑεόϑεν ὃ ̓ ἀχιλλεύς. πρὸ γὰρ τούτου ποταμὸς ὑπὸ γούνατ᾽ ἐδάμνα ὕπαιϑα ϑέων. ὡς 
ἂν ἐμποδὼν εἴη τῇ τοῦ ᾿Αχιλλέως ὁρμῆ, ὅτε ὕπαιϑα ὡς ἐῤῥέϑη λιάζεται. (Vers. 271.) “Ὑπερέπτειν δὲ 
κονίην ὅτι τὸ ὑπεσϑίειν ἐστὶ, προδεδήλωται. δοχεῖ δὲ οὐ χυριολεχτεῖσϑαι νῦν ἡ κονίη ἐπὶ τῆς ποτα- 
μίας λεπτοτάτης ἄμμου, εἰ καὶ ὡμοίωται τῇ κατὰ γὴν κόνει. δῆλον δὲ ὡς ἡ κατ᾽ αἴσϑησιν πεῖρα μά- 
λιστα διδάξει ὅπως οἱ σφοδροὶ ποταμοὶ τοῖς ἔνδον αὐτῶν ἱσταμένοις ὑπερέπτουσι κονίην ποδῶν. 
(Vers, 300.) Τὸ δὲ, χόρυσσε κῦμα, ἑρμηνεύει ὃ ποιητὴς ἐν τῷ ὑψόσε ἀξιρόμενος, εὐϑὺς αὐτὸ ἐπα- 
γαγών. κορύσσεται γὰρ κῦμα μεταφορικῶς *ore ὑψόσε ἀρϑῆ. Τὸ δὲ, κῦμα 00000, διὰ ἐντέλειαν φρά- áo 
σεως εἴρηται. τὸ γὰρ κῦμα, ἐπεὶ ὡς ἐῤῥέϑη ἐκ τοῦ κυκᾶν λέγεται, τινός ἐστι χῦμα ἤγουν κύκημα. 
ἐνταῦϑα οὖν ποταμίου δόου κῦμα ἐστίν. Ὅτι δὲ κῦμα δριμέως καὶ τὸ κατὰ γαστρὸς ἔμβρυον λέγεται, 
συγχοπὲν ἐκ τοῦ κύημα, δηλοῖ Εὐριπίδης ἐν τῷ, γέμουσαν κύματος ϑεοσπόρου, ἤγουν ἐγκυμονοῦσαν 

3o ἐκ Ποσειδῶνος. denis 308.) Φίλος δὲ κασίγνητος ὃ Σιμόεις τῷ Ξάνϑῳ διά τε τὸ ὁμόχωρον, xc 

χαϑὸ ἄμφω 2E ἐχεανοῦ, καϑὰ προγέγραπ τται. προσεταιρίζεταε δὲ τοῦτον € Ξάνϑος οὐ μόνον ὡς καϑ' 
ἱστορίαν πλησίον ῥέοντα, ἀλλὰ καὶ πρὸς μίκησιν Ποσειδῶνος καὶ ᾿ϑηνᾶς, οἱ ἀμφότεροι τὸν ᾿“Ιχιλλέα 

ὡς ἐῤῥέϑη ἐπέῤῥωσαν. (Vers. 311.) Τὸ δὲ ἐμπίπληϑι 1) πλεονασμὸν ἔχει τῆς Oc συλλαβῆς κατὰ τὸ 
ζῇ CÓ, ἢ ἐκ τοῦ ἐμπιπλὰς ἐμπιπλάντος γίγνεται κατὰ τὸ στὰς στάντος στῆϑι. (Vers. 512.) Βναυλοι 

δὲ οἱ στενοὶ χειμαῤῥώδεις τόποι, ὡς μετ᾽ ὀλίγα δηλωϑήσεται. (Vers. 313.) Τὸ δὲ, ἵστη μέγα κῦμα, 

τερατώδης παραγγελίω ἐστί. τεράστιον “γὰρ τὸ ῥέον στῆναι οὕτως ὡς εἰς ἀντιπαράταξιν. ἵσταται δέ 
πως κῦμα, ὅτε ἀνέμοις ἀρϑῇ κατὰ τὰ ἱστορούμενα. ὅμοιον δὲ καὶ τὸ, κῦμα ἵστατο ἀειρόμενον, 
o ταῦτόν ἐστι τῷ yr ond καὶ τῷ ἠγείρετο. ( Vers. 914.) ἄγριον δὲ ἄνδρα τὸν Aida λέγει ἀστείως 

οἷα μισάνϑρωπον, * ὃς τούς τε ὁμοεϑυεῖς πρὸ τουτων παρεῖδε μυρία παϑόντας ἄχεα, καὶ τοὺς Τρῶας δο 

4o δὲ νῦν χεραΐζων ἀπόλλυσι. (Vers. Did. ) To δὲ, μέμονεν ἰσα ϑεοῖς, χαὶ τὸν Σμιόεντα ἐρεϑιέξει καὶ 
τὸν ξανϑον σεμνύνειν ὡς ovy ἁπλῶς γινόμενον xaT ἀνδρὸς τοῦ τυχόντος, οὐδὲ ὃς ἰσα ϑεῷ μέμονεν, 

ἀλλὰ ϑεοῖς πληϑυντικῶς. δῆλον δὲ ὕτι μέμονε ϑεῷ ioa 0 ϑαρσῶν, & ye ϑάρσος, ὡς που προηρμης 

νεύϑη, τὸ ἐκ ϑεοῦ ἔπαρμα λέγεται , 0 ταὐτὸν ἐστι τῷ ἐκ ϑεοῦ μενοινᾶν. ( Vei s 325.) To àà, ὑψόσε 

vov, παράφρασίς ἐστι τοῦ ὑνμόσε ἀειρόμεν og. ἢῆ]ορμύρων δὲ ὁ ἀναβράττων χατ᾽ ὀνοματυποιίαν, ὡς οἱ 

παλαιοί φασιν, ἢ ϑηριούμενος παρὰ τὴν Moogo* μυϑιχὸν δὲ αὕτη δαιμόνιον ἃ) γρίον, ἀφ᾽ ἧς καὶ τὸ 
μορμολύχειον σύγκειται. καὶ ὃ κωμικὸς δὲ τὸ ϑηριῶδες αὐτῆς ἐνδεικνύμενος, Moguis τοῦ ϑράσους φησὶν, 

ΟΟΜΜΕΝΥ. ΙΝ ἴπ1λν. Tow. IV. b 
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ὡς εἴ πὲρ εἶπεν, ὦ τοῦ ϑράσους. ἐπαινοῦντες δὲ οἱ παλαιοὶ τὴν φράσιν τοῦ μορμύρειν καὶ τῶν λοιπῶν 
ἐνταῦϑα ὀνοματοποιῶν φασὶν ὅτι ἀπαράμιλλα ταῦτα. οὐ γὰρ μόνον ὄγκον ἔχει καὶ μεγαληγορίαν, 
ἀλλὰ χαὶ τῇ ἐννοίᾳ κατώρϑωται. καὶ οὕτω μὲν ταῦτα ἐπιλέγδην συνεῤῥάφη πρὸς ἔνδειξιν τοῦ κατὰ 
τὸν ξάνϑον ποιητικοῦ χόλου. ἐν μέσῳ δ᾽ αὐτῶν (Vers. 225.) χεῖνται καὶ τοιαῦτά τινα " ἔσται ταῦτα; 

6o διοτρεφὲς, ὡς σὺ κελεύεις, τοὺς δ᾽ οὐ πρὶν λήξω ὑπερφιάλους ἐνα"ρίζων, πρὶν ἔλσαι; 6 ἐστιν ἐλάσαι 
ἢ συγκλεῖσαι, καὶ τοῦ δεῖνος πειρηϑῆναι ἀντιβίην, ἤ κέν us δαμάσσεται ἤ zcv ἐγὼ τόν. ὃ ῥηθὲν ὑπ᾽ 1322 
᾿Αχιλλέως πρὸς Σχάμανδρον χαϑ' “Εχτορος καὶ Τρώων δύναται λέγεσθαι παρά τινος ἐνστατιχῶς πρός 
τινα μέγαν ἀξιοῦντα ὑπὲρ ἐχϑίστου τινός. ἐν τούτοις δὲ τὸ πειραϑῆναι δοτικῇ συντέταχται διὰ μέτρον 
ἀντιπτωτικῶς δακτύλου χάριν. φησὶ γὰρ, καὶ “ἔχτορι πειρηϑῆναι. ( Vers. 226.) Τὸ δὲ δαμάσσεταϊξ 
καὶ ἐνεργητιχῶς ἐν ἄλλοις φράζεται. μετὰ δὲ τὸ λεγϑὲν ῥητὸν κεῖται xol τό" ὦ πόποι, ἀργυρότοξε, ov τὸ 

12356cv γε βουλὴν εἰρύσαο τοῦ δεῖνος, ὃ τοι, ἤγουν ὅς σοι, μάλα πολλὰ ἐπέτελλε, τοῖς “δεῖνα παρεστάμε- 
ναι καὶ ἀμύνειν, εἰσόχεν ἔλθῃ δείελος ὀψὲ δύων, σχιάσῃ δ᾽ ἐρίβωλον ἄρουραν" 0 λαλεῖ μὲν ὁ ΞΖάνϑος 
πρὸς Φοῖβον ὑπὲρ Τρώων, ῥηθήσεται δέ ποτε πρὸς τινος καὶ ὅτε τὶς ἐπιταχϑεὶς ὑπὸ κρείττονος ἄμυ- 
γαν ἐπίμονον ovy ὑπακούσει. (Vers. 252.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι, ὡς πὲρ ἑσπέρα ἕσπερος καὶ τὰ ὅμοια: ὡς 
ἀλλαχοῦ ἐγράφη, οὕτω καὶ δείλη δείελος. Τὸ δὲ, ὀψὲ δύων, ἐν δυσὶ μέρεσι λόγου δεῖ γράφειν 
κατὰ τοὺς παλαιοὺς, καὶ οὐ συνϑέτως ὑφ᾽ ἕν, ὀψεδύων" διὰ τοῦ ( γὰρ ἂν ἐγράφετο, ὡς τὸ ὑψιμα- 

jc, ὀψίτευχτος, ὀψιτέλεστος. οὕτως ᾿Α΄πίων καὶ ᾿Ηρόδωρος. Τὸ δὲ, σχιάσῃ ἄρουραν, φιλοσόφως 
εἴρηται. σχίασμα γὰρ γῆς ἔστιν ἡ νύξ. διὰ δὲ τῆς ἐριβώλου ἀρούρης τὴν ὅλην ὡς ἐκ μέρους γὴν ἐϑέλει 
γοεῖσϑαι" οὐ γὰρ μόνην ὃ δείελος τὴν ἐρίβωλον σκιάζει, ἀλλὰ καὶ τὴν χραναὴν, καὶ ἁπλῶς φάναι, 
τὴν ἅπασαν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τε τὸν παρὰ τῷ ποιητῇ δείελον ὀψὲ δύοντα ὀψίαν δείλην φασὶν οἱ ᾿Αττιχοί" 20 

καὶ ὅτι τὸ ὀψὲ δύων οὐ κυριολεχτεῖσϑαι δοχεῖ ἐπὶ τοῦ δειέλου" πῶς γὰρ ἂν καὶ δύνῃ δείελος, εἴ περ 

100008 μεσηιιβρία οὐδὲ πρωία δύνειν λέγονται; ἀλλὰ διὰ τὸν τηνικαῦτα δύνοντα ἥλιον *OÓvvav αὐτὸς 

λέγεται, μάλιστα δὲ δύνων ὀψὲ δείελος ὃ τὸν ἥλιον δύνειν ποιῶν, ὅ ἐστι καταδύων εἰς γὴν, ovy ἁπλῶς 

μέντοι, ἀλλ᾽ ὡς αὐτίκα νύκτα γίνεσϑαι. καὶ τοιόνδε uiv xoi τοῦτο. Μετὰ δὲ ὀλίγα (Vers. 242.) 
δυστυχίαν τοιαύτην τοῦ ᾿Αχιλλέως περὶ τὸν ποταμὸν ἱστορεῖ ὃ ποιητής, ἐπεὶ γὰρ μὴ εἶχε πόδεσσι στηρί- 

ξασϑαι, πτελέην ἕλε χερσὶν εὐφυέα μεγάλην, ἡ δ᾽ ἐκ ῥιζῶν ἐριποῦσα χρημνὸν ἅπαντα διῶσεν, ἐπέσχε 
δὲ χαλὰ ῥέεϑρα ὄζοισι πυκχινοῖσι, γεφύρωσε δέ μιν αὐτὸν, εἴσω πᾶσα ἐριποῦσα. καὶ οὕτω πάλιν ἔμει- 
γὲν ἐντὸς τοῦ ποταμοῦ ὃ ᾿Αχιλλεύς. Καὶ ὅρα κἀνταῦϑα Urw τὸ ἐριποῖσα ἐπιμονὴν δὶς ῥηϑὲν ἐποίησεν 

διὰ τὸ ὡς ἐν ποιήσει καίριον. (Vers. 243.) Τὸ δὲ εὐφυέα ἐνταῦϑα πάνυ μάλιστα κυριολεκτεῖται, 
καὶ οὐκ ἔστιν ἐπὶ καλοῦ δένδρου λέξιν καιριωτέραν εὑρεῖν. Μεγάλην δὲ τὴν πτελέαν εἶπε διὰ πιϑανό- 30 

NS ἵνα πιστευϑῇ γεφυρῶσαι αὐτὴ τὸν ποταμόν. (Vers. 245.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι ὄζοισι πυχινοῖσιν 

εἰπὼν κατὰ παρίσωσιν τὸ πᾶσα ἐριποῦσα ovy ὁμοίως ἐξεφώνησεν, ἀλλ᾽ ἐπικρύψας τῇ ἐκϑλίψει τὰς 
ληγούσας εἶπεν" εἴσω πᾶσ᾽ ἐριποῦσ᾽, ὃ δ᾽ ἂρ ἐκ λίμνης ἀνορούσας ἤιξεν. ἤρεσε γὰρ τῷ ποιητῇ μὴ δὲ 
ὅλου ἱλαρῦναι σχήματι κάλλους καϑαρῷ τὴν τοῦ γοήματος σκυϑρωπότητα, ἵνα μὴ καταχορεύῃ δυστυ- 

29 χοῦντος τοῦ φίλου ἥρωος. καίριον "δὲ τροπικὸν τὸ γεφύρωσε, καὶ οὐκ ἣν κάλλιον φράσαι τὸ ζεῦγμα 
τῆς πτελέας τοῦτο, δι᾽ οὗ περ εἶχέ τις ἐξ ὄχϑης εἰς τὴν ἀντιπέραν ὕχϑην διαβῆναι. (Ν 615. 245.) TX 
δὲν, niv αὐτὸν, οὐ σύνϑετον ἀντωνυμίαν δηλοῖ, οὐ γὰρ εἴληπται, ὡς “Ομήρῳ σύνηϑες, ἀντὶ τοῦ ἑαυ- 
τὸν, χαϑὰ ἐν τῷ, αὐτόν μιν πληγῆσιν ἀεικελίῃσι δαμάσας" κεῖται δὲ ἐξοχικῶς ἀντὶ τοῦ αὐτὸν, τὸν 
μέγα δηλαδὴ, ὡς καινὸν ὃν μιᾷ πτελέῃ τὸν τοσοῦτον γεφυρωϑῆναι. ὅτι δὲ κυρίως γέφυρά ἐστι γῆ ἐφ 
ὑγρᾶς, ̓ Ἡρῳδιανὸς λέγει. (Vers. 246.) Τὸ δὲ, ἐκ λίμνης, ἔχει ἀπορίαν, πῶς ἄρα Avi, ἐπὶ ποτα- 4o 
vid ῥηϑήσεται. καὶ ἔστι μὲν εἰπεῖν ὅτε τὸ προσπελάζον ὕδωρ τῇ γεφυρούσῃ πτελέᾳ καὶ ἀνακοπτόμενον 
τοῦ χατάῤῥου καὶ οἷον λιμνάζον τῇ στάσει λίμνην ἠξίωσεν εἰπεῖν “ὕμηρος. οἱ δὲ παλαιοὶ ἄλλως τὸ ἅπο- 
ΘΗΝ λύουσιν, εἰπόντες ὅτε γράφεται καὶ ἐκ δίνης ἀνορούσας. ( Vers. 247.) "Eni δὲ τούτοις ἱστορεῖ 
ὃ ποιητὴς καὶ ὅτι ἀγωνιῶν ᾿Αχιλλεὺς, ὅτε τῷ ποταμῷ ἐναπείληπτο, ἤιξε πεδίου, ἤγουν διὰ τῆς πεδιά- 

δος, e: χραιπνοῖς πέτεσϑαι. καὶ τοῦτο μὲν ὑπερβολικὸν εἶναι δοκοῦν ϑεραπεύεται διὰ τοῦ ἤιξεν, οὐ 
γάρ ἐπέτετο, αλλὰ Ἴδε πέτεσθαι. ὁ δὲ ποιητὴς καὶ ἑτέρως ϑεραπεύων τὸ τῆς λέξεως τολμηρὸν 
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( Vers. 248.) ἐπάγει net ὀλίγα παραβολὴν ἀκόλουθον ἐξ ἀετοῦ. τῷ τέως δὲ λέγει , ὅτι ἤιξε ; δείσας, 
οὐ"δέ T ἔληγε ϑεὸς μέγας, ὦρτο δ᾽ im αὐτὸν ἀκροχελαινιόων, ὡς ἐῤῥέϑη, ἵνα παύσας πόνου τὸν 30 
ἥρωα Τρώεσσι λοιγὸν ἀλάλκοι. Πηλείδης δ᾽ ἀπόρουσεν, ὕσον τ᾽ ἐπὶ δουρὸς ἐρωὴν 1) ἐρωή. εἶτα 
( Vers, 252.) τιϑεὶς τὴν ῥηϑεῖσαν παραβολὴν᾽ Ὅμηρος φησίν" αἰετοῦ οἴματ᾽ ἔχων μέλανος τοῦ ϑηρη- 
τῆρος, ὃς D ἅμα χάρτιστός τε χαὶ ὥκιστος πετεηνῶν. τῷ εἰχὼς ἤϊξεν, ἐπὶ στήϑεσι δὲ χαλκὸς σμερδα- 

λέον κονάβιξεν. εἰ δὲ μὴ σαφῶς ἐδήλωσεν " naga folii ὅρον τινὰ πηδήματος, ἀλλὰ πρὸ αὐτῆς ἐμέ- 

τρησὲν αὐτὸ ἄλλως γνωριμώτερον ἐν τῷ, ἐπόρουσεν ὅσον τ᾽ ἐπὶ δουρὸς € ἐρωή. Καὶ ὅρα χἀνταῦϑα τὴν 
Ὁμήρου τέχνην, τῷ ὑπερβολικῷ τὸ σύμμετρον κεράσαντος. ἔχει δὲ c ὅμως καὶ n τοιαύτη συμμετρία uoi 
ραν ὑπερβολῆς. δυσχερὲς γὰρ νοῆσαι πήδημα εἰς ὅσον δουρὸς ἐ ipw, & χαί τις τοῦτο βιάσεται τῷ 

10 Ads ἐπαληϑεῦσαι, διότι τε ποδωχίστατός ἐστι, καὶ ὅτι ἀγωνιῶν ἄρτι πολλαπλασίων ἑ ἑαυτοῦ τὴν 

ὁρμὴν γίνεται ἄλλως τε καὶ δαιμονίως ἐν τοῖς παροῦσιν ἐνεργῶν. Ὅρα δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ ὅτι σπευστικῶς 

οἷον συντρέχει τῷ Api ὃ ποιητὴς, ἐπιτέμνων τὴν φράσιν τῇ ἐλλείψει. ἐν γὰρ τῷ, ὅσον τ᾽ ἐπὶ δου- 

eos ἐρωὴ, λείπει τὸ ἐστὶν ἢ γίνεται. Τὸ δὲ, αἰετοῦ οἴματ᾽ ἔχων, Φιλήτας, φασὶ, γράφει" αἰετοῦ 

ὄμματ᾽ ἔχων. κρεῖττον δὲ τὸ οἴματα, ᾧ ἀπκύλουϑον x«i τὸ, οἴμησε δ᾽ ἀλείς. Τὸ δὲ, μέλανος τοῦ áo 

ϑηρητῆρος, λόγους ἐ ἔσχε πολλοὺς παρὰ τοῖς παλαιοῖς. "doioraoyos , μὲν γάρ, φασὶ, μέλανός του ἀναγι- 

γώσκει" τουτέστι μέλανός τινος. ᾧ ἀντιλέγοντες ἕτεροι φασὶν ὡς οὐκ οἶδὲν ὁ ποιητὴς τὸ τοὶ ἐγκλιτικὸν, 
ἀλλὰ 1j τεῦ λέγει ἢ τέο διαλελυμένως. ἄλλοι δὲ μελανόσσου γράφουσιν, ἤγουν μέλανας ἔχοντος ὀφϑαλ- 
μούς. οἱ δὲ γράφοντες μελανόστου : ἤτοι μέλανα ἔχοντος ὀστᾶ, εὐθύνας πολλὰς διδέασι τοῖς τεχνι- 

1323xoig. ἤρεσεν ovv ἐν ἄὄρϑρῳ γράγειν» αἰετοῦ μέλανος τοῦ ϑηρητῆρος, ὃν καὶ μελαναίετον τινὲς συνῶ &- 

20 τως φασὶ, τὸν χαὶ φασσοφόνον, μικρὸν. μέν, φασιν, ὄντα, τῶν ἄλλων δὲ ἰσχυρότερον. χαλῶς δέ, 
qaos τὸν ϑηρητῆρα τοῦτον ἀετὸν ὡς καὶ χράτιστον XCL ὥχιστον εἰς εἰχόνα τοῦ ᾿Αχιλλέως εἴληφεν, ὃς 

χαὶ ὠκύτατος uv ποσὶ καὶ ἀνδρειότατος. φιλῶν δὲ τὸν τοιοῦτον ἀετὸν διὰ ταῦτα Ὅμηρος καὶ παρίσοις 
ἐχόσμησε, τῷ κάρτιστος καὶ ὥκιστος. εἶτα ( Vers. 253.) διὰ παραβολῆς διδάσκων ὃ ποιητὴς ἐναργῶς 

τὴν φυγὴν μὲν τοῦ ᾿Αχιλλέως, ἐπίῤῥοιαν δὲ καὶ ταχεῖαν φορὰν τοῦ ποταμοῦ διὰ δαψιλοῦς zal συνεχοῦς 
ῥεύματος, φησίν" ὡς δ᾽ or. ἀνὴρ χε τηγὸς ἀπὸ χρήνης μελανύδρου ἀμφυτὰ χαὶ κήπους ὕδατι ῥόον jy 
μονεΐῃ, χερσὶ μάκελλαν ἔχων, ἀμάρης ἐξ ἔχματα ᾿βάλλων" τοῦ μέν τε προρέοντος ὑποψηφῖδες ὁ ἔπα- 50 
σαι ὑχλεῦνται" τὸ δέτ᾽ ὠχα χατειβόμενον χκελαρύζει χώρῳ ἐνὶ προαλεῖ, φϑάνει δέ τε xal τὸν ἄγοντα᾽ ὡς 

αἰεὶ dua κιχήσατο κῦμα Q0010, τὸ xal προγραφὲν, καὶ λαιψηρὸν ἐόντα. εἶτα ἐπιπλέκει γνωμικόν" 

ϑεοὶ δέ τε φέρτεέροι ἀνδρῶν. 0 nuQ παρῳδηϑὲν ὀρϑῶς λεχϑήσεται, ϑεὸς δέ τε φέρτερος ἀνδρῶν. 
3o (Vers. 252.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτε πρὸς τὸ τάχος toU χύματος 1] παραβολὴ ̓ καὶ πρὸς τὸ συνεχὲς, ὡς εἴρη ται, 

τῆς ἐπιῤῥοῆς χαὶ τὸ καταλαμβάνεσῦ αἱ τὸν ᾿Αἰχιλλέα ὑπὸ τοῦ κατὰ τὸν ῥόον χύματος. &À hug γὰρ ee 

λές ἐστι 7 παραβαλεῖν πρὸς ἁμάραν τὸν τοσοῦτον ποταμόν. ( Vers. 258.) ᾿Αστείως δὲ εἰπε τὸ ἡγεμονεύειν 

ἐπὶ ἐμψύχου τοῦ ῥεύματος, 0 προάγει καὶ οἷον ὁδηγεῖ ὁ Óv αὐτὸ τοῦτο λεγόμενος ὁ ὀχετηγύς.. ( Vers. 359.) 

Maxshhe δὲ, oxaJig ἡμονόϑεν κέλλουσα, 0 ἐστι κινοῦσα. ὡς πὲρ αὖ παλιν δίκελλα ἡ διχόϑεν κέλ- 

λουσα. Jucga δὲ ἡ ὑδροῤῥόη παρὰ τὸ μὴ ἐᾶν τὰ παραπερυχότα μαραίνεσθαι" διὸ καὶ ψιλοῦται κατὰ 
τὴν ἄρχουσαν, “παρά τισι δὲ δααύνεται, ὡς ἀπὸ τοῦ ἅμα ῥέειν. σχοπητέον δὲ εἴ περ xal Aun oov 

ἡ Ὁμηρικὴ ἀμάρα ἐλέγετο. φησὶ γάρ τις ἐν ῥητοριχῷ λεξικῷ, ὅτι λείβηϑρον, ὀχετὸς, ὑδραγωγός. ἐν 
δὲ τοῖς “Αἰλίου Διονυσίου γράφεται ἐν συστολῇ τῆς ἀρχούσης διὰ μόνου διχρόδνου, ὅτε Àj βηϑρα θο 
ἔφρυδρα χωρία καὶ διαῤῥύσεις ὑδάτων. πλείων δὲ ἡ διὰ διφϑόγγου γραφή. χαὶ οὕτω) γράφουσι χαὶ τὰ 

4o ῆακεδονικὰ “1εἰβηϑρα τὸ ὕρος, οὗ τοπικὸν οἱ βάρβαροι “Πεβήϑριοι, οἷς ἐνδιατρῖψαι ποτὲ ὁ ᾿Ορᾳφεὺς 

λέγεται. ( Vers, 260.)' ἔχματα δὲ νῦν τὼ χωλύματα τοῦ ὀχετοῦ. Τὸ δὲ προρέοντος διὰ μέτρον οὐ 
διπλασιάξει τὸ p. ἔνια δὲ τῶν ἀντιγράφων. ELLE διπλάξοντα τοῦτο συνίζησιν οὕτω ποιοῦσι τῶν μετ᾽ 

αὐτὸ δύο συλλαβῶν, τοῦ ρὲ χαὶ τοῦ ὃν, εἰς ἀπαρτισμὸν δακτύλου. Τὸ δὲ ψηφῖδες, οὗ μαχρὰ ἡ παρα- 

λίγουσα, ὡς καὶ τοῦ κνηιεῖδες, κρηπῖδες s σφραγῖδες, ἔοικεν ὡς ἐφερμηνευτικὸν κεῖσϑαι "τοῦ Eruca] 230 

ἐπέχουσι γὰρ καὶ atra στοιβασϑεῖσαι τὸν ὀχετὸν τοῦ ῥεύματος. (Vers. 261.) Τὸ δὲ ὀχλεῦνται, ἀπὸ ἐνε- 

στῶτος γίγνεται τοῦ ὀχλέω, ἐξ οὗ παράγωγ ον τὸ ὀχλίζω, ὡς ἐκ τοῦ ὁστλέω τὸ ὁπλίζω xal τοῦ ἀςρρέω τὸ 

ΒὺυἍ 
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ἀφρίζω, καϑὰ προέγνωσται. ὠνοματοπεποίηται δὲ τὸ ὀχλεῖν, καὶ μιμεῖται ἡ λέξις καχλασμὸν ἠρεμαιότε- 
ρον τοῦ χελαρύζειν. καὶ τοῦτο μὲν σωφρόνως πέφρασται τῷ ποιητῇ ἐπὶ ψηφίδων. Θεόχριτος δὲ ϑρασέως 

ἔφη τὸ, πᾶσα λίϑος ἀείδει. δῆλον δ᾽ ὅτι ἐκ τοῦ ὀχλεῖν καὶ τοῦ ὄχλου πλεονασμῷ τοῦ (ἴ γίνεται ὁ μοχλὸς, 
ὡς καὶ ἐκ τοῦ ὕγϑου ὃ μόχϑος. ἐκ δὲ τοῦ ὄχλου καὶ ὀχλικὸν τὸ χοινὸν καὶ πολυτελὲς, οἷον, ὑποδοχὰς 

ἐποιοῦντο καϑ' ἡμέραν ὀχλικάς. (Vers. 262.) Χῶρος δὲ προαλὴς 0 κατωφερὴς xoi κατάντης. σημαίνειν 
δέ ποτε ἡ λέξις καὶ τὸν ἀναιδῆ καὶ πρὸ τοῦ δέοντος ὁρμητίαν. ' Ev δὲ τῷ, φϑάνει δέ τε καὶ τὸν ἄγοντα, τὸ 
φϑάνει ἐχτεταμένον ἔχει τὸ ἃ διὰ τὸ μέτρον, ὡς καὶ τὸ ἱκάνει. τοῦ δὲ χέμματος τούτου ὁ νοῦς Ó σχοπός 

ἐστι τῆς παραβολῆς. διὰ τοῦτο γὰρ εἴληπται ἡ παραβολὴ, ἵνα ἐναργῶς δηλωϑῇ, ὕπως ὁ ̓ἀχιλλεὺς ὑπὸ 
τοῦ ῥύου χατελαμβάνετο. διὸ χαὶ ἀποδοὺς τὴν παραβολὴν ( Vers. 263.) φησίν" ὡς αἰεὶ Aij 

10 χιχή σατο κῦμα. Τὸ δὲ ὁ ἄγοντα τὸ ῥῆμα ἐστὶν, ἐξ οὗ ὁ ὀχετηγὸς παράγεται. οὗ ἑρμηνεία ἦν ἀνωτέρω 10 
τὸ, ὕδατι ῥόον ἡγεμονεύει. ὀχετηγὸς γὰρ ὃ τῷ ὕδατι τὸν ῥοῦν ἡγεμονεύων. Ὅτι δὲ τὸ ἄγειν ἄλλ ως ἐπὶ 
ἐμψύχων πολλαχοῦ χυριολεχτεῖται, ἤδη δεδήλωκα xat ὅμως ἐξ αὐτοῦ γίνεται χαὶ ὃ ὡς ἐῤῥέϑη ὀχετη- 

γὸς, καὶ τὰ τῆς νηὸς ἀγώγιμα, καὶ τὸ λαφυραγωχγεῖν, χαὶ ἄλλα μυρία, τὰ ἐπὶ ἀψύχων, καὶ ἀναγω- 
γεὺς ἀσπίδος à ὃ κατὰ κυριολεξίαν ἀναφορεύς. προφέρονται δὲ ἀπὸ τοῦ ὄγειν καὶ ψεκχτικαὶ λέξεις, οἷον 
5?» προαγωγὸς, τὸ προαγωγεύειν, σὺν ἄλλοις δὲ καὶ τὸ ἀνάγωγον ἤγουν ἀπαίδευτον, οἷον, περεαγὸ- 
μένος ϑεράποντας ὡραίους, καὶ παραδρομὴν κολάχων ἀνάγωγον. χφῆσις δὲ τοιαύτης λέξεως καὶ παρὰ 
Σιμοχάτῳ. ἢ δὲ κοινὴ φράσις δυσανάγωγον λέἕγει. ζητητέον δὲ εἰ καὶ ἡ στρατιωτιχὴ λέξις τὸ ἄγημα, 

οἷον, ἱππέων ἄγημα, ἐκ τοῦ τοιούτου ἄγω γίνεται πρὸς ἀναλογίαν τοῦ πέσημᾶξ Τὸ δὲ χι χήσατο ἀντὶ 

τοῦ ἐχίχανε κεῖται. καὶ οὕτως ἂν, οὐ μὴν ἄλλως, ὀρϑῶς λέγοιτο τὸ, αἰεὶ κιχήσατο. ἑτέρως γὰρ οὐκ 

ἔστι τὸ αἰεὶ συνταχϑῆναι τῷ κιχήσατο. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι χαρακτὴρ τῆς ῥηϑείσης παραβολῆς ὃ κατὰ τὴν 20 
φράσιν ἰσχνός ἐστι κατὰ τοὺς παλαιοὺς καὶ ἀνθηρὸς καὶ χόσμου ἕνεκεν διηγεῖται, μεταπεσὼν ἐκ τοῦ 

30 ἀκδροῦ, ὡς ἂν εἴη ποικίλος ὁ λόγος τῷ ποιητῆ, ὃς ἐνδείξασϑαι καὶ ἄλλως ἐθέλων τὴν τοῦ ᾿ἀχιλλέως 

ἀγωνίαν καὶ ἀπόγνωσιν ἐπὶ σωτηρίᾳ, προϑέμενος δὲ καὶ πρὸς ἠϑοποιίαν εὐμεϑόδως γράψαι, λέγεν 
(Vers. 275.) ὡς Πηλείδης ὥμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν" Ζεῦ πάτερ, ὡς οὔτις μὲ ϑεῶν ἐλεεινὸν 
ὑπέστη ἐκ ποταμοῖο σαῶσαι, ἔπειτα δὲ καί τε πάϑοιμε. ἄλλος δ᾽ οὔτις μοι τόσον αἴτιος οὐρανεώνων, 

ἀλλὰ φίλη μήτηρ. 5 μὲ ψεύδεσσιν ἔϑελγεν, ἥ μ᾽ ἔφατο Τρώων ὑπὸ vis ϑωρηκτάων λαιψηροῖς ὀλέε- 

σϑαι ᾿Δπόλλωνος βελέεσσιν. ὡς μ΄ ὄφελ “Εχτωρ κτεῖναε, ὃς ἐνθάδε τέτραφ᾽ ἄριστος, τῷ κεν, ἤγουν 
οὕτως ἂν, ἀγαϑὲν μὲν ἔπεφν᾽, ἀγαϑὸς δέ xsv ἐξενάριξε" γῦν δέ us λευγαλέῳ ϑανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι, 
ἐρχϑέντ᾽ ἐν μεγάλῳ tores ὡς παῖδα συφορβὸν, € ὅν ῥά τ᾽ ἔναυλος ἀποέρσει χειμῶνι περῶντα. ' Ey τούτοις1524 

óà c ὅρα ὅτι τε δεινός ἐστιν ᾿“χιλλεὺς καὶ ἀναίτιον αἰτιάασϑαι, καὶ ὡς ἕτοιμός ἐστιν εἰς αἰτίασιν τῶν 80 

κρειττόνων 0 ἐναπειλημμένος κινδύνῳ, καϑὰ καὶ ᾿Δχιλλεὺς τὴν μητέρα μέμφεται, καὶ ταῦτα οὐδὲν 
πταίσασαν, ὃ περ ἐμεραίνει καὶ ὃ ποιητὴς ἐν τῷ, φίλη μήτηρ. εἰ γὰρ φίλη, οὐκ ἂν χαχοτροποίη. Ση- 
μείωσαι δὲ χαὶ ὅπως ὃ ἐνδοιαστιχῶς ἀμφιβαλὼν πρὸ μικροῦ ὅτι ἀναιρεϑήσεται 1) δουρὶ βληϑεὶς 

20 ἢ ὀϊστῷ. vUy "τὸ ἀληϑὲς αὐτὸ λέγει καταμόνας ὧν, ὅτι δηλαδὴ λαυψηροῖς ὀλεῖται ᾿Απόλλωνος βελέεσ- 

σιν, οὐ γὰρ ἤϑελεν ἐν τοῖς πρὸ τούτου ἐκκαλύπτειν τῷ «“υκαάονι τὰ τοῦ χρησμοῦ ὄντε ἐχϑοῷ. Ὅρα δὲ 

καὶ ὅπως πολυτρόπως à 0 ποιητὴς διαφόροις τόποις τὰ κατὰ τὸν ϑαάνατον τοῦ ᾿Αχιλλέως xal ἐμέρισε καὲ 

μερίσει δὲ ἐν τοῖς ἑξῆς. Τὸ δὲ ὑ ὑπέστη οὐ συνήϑως τῷ ποιητῇ κεῖται νῦν ἀντὶ τοῦ ὑπέσχετο , ἀλλὰ μᾶλ- 

λον ἀντὶ τοῦ ἔτλη καὶ ὑπέμεινεν, ὡς ἐκ μεταφορᾶς χαὶ τοῦτο στύλου ἢ κίονος ὑφισταμένου εἰς τι βά- 

σταγμα. ( Vers, 274.) Τὸ δὲ, ἔπειτα καὶ τι nado, ovx ἔχει προσφυῆ καὶ ἀκόλουϑον τῷ πρὸ αὑτοῦ 
νοήματι σύνταξιν, ἀλλὰ συγχέχυται ὥς περ ὁ λαλῶν ᾿Αγιλλεὺς, οὕτω xal αὐτό. δοκεῖ οὖν λείπεσθαι 4o 
καὶ ἑτέρου εὐχτικοῦ, tva ἦν, σωϑείην ὃκ τοῦ ποταμοῦ, εἰτα δὲ καί τι πάϑοιμι. χαὶ ἔστι καὲ τοῦτο 
χατὰ τὸ, ἐν δὲ φάει χαὶ ὕλεσσον, 0 np 0 Αἴας που ἔφη. ἔστι γὰρ ὥς περ ἐχεῖ ἀπευχταῖον τῷ ἥρωι τὸ 
ἐν σκότει ὀλέσϑαι, οὕτως ἐνταῦϑα τῷ Ape οἴκτιστον ϑανεῖν ἐν χύμασι. (YN. 275.) Τὸ δὲ οὐρα- 

νιώνων πιϑανολογεῖ τὰς προῤῥηϑείσας εἰς οὐρανὸν ἀνόδους τῆς Θέτιδος. εἰ γὰρ καὶ Νηρηὶς ἦν. ὕμως 
ἣν αὐτῇ μετὸν καὺ τῶν ἄνω μυϑικῶς vs καὶ ἀλληγορικῶς, χαϑὰ καὶ ὃ περὶ τοῦ Αἰγαίωνος λόγος ποοε- 

áo δήλωσε. ( Vers. 276.) Τὸ δὲ, ij ps, ἀνεμεσήτως δε" δίσσευται ἐν τῷ, 3j μὲ ἔϑελγε, xal, 1 μὲ ἔφατο, 
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Θέλγειν δὲ οὐδὲ νῦν ἁπλῶς κατὰ τοὺς μεϑ' Ὅμηρον τὸ εὐφραίνειν, ἀλλὰ τὸ ἀπατᾶν. ὅλως γὰρ εἰπεῖν, 
οὐκ ἔστι γλυχεῖα λέξις τὸ ϑέλγειν καὶ ἐπαινετὴ, ὡς πολλαχοῦ φαίνεται. καὶ δηλοῦσι τοῦτο καὶ οἱ Τελ- 
χῖνες, oUg ὁ παλαιὸς λόγος οὐκ ἐπαινεῖ. ( Vers. 278.) “αιψηρὰ δὲ οὐ μόνον γούνατα καὶ πόδες, ἀλλ 
ἰδοὺ καὶ βέλη, οἷς ἐπαληϑεύεται τὸ λαιψηρὸν διὰ τὸ πτερύεν. ( Vers. 280.) Tov δὲ, ἀγαϑὸν μὲν 
ἔπεφν᾽ , ἀγαϑὸς δέ xsv ἐξενάριξε, παραλάλημα εἴτε ἀποσκίαμά τι ἐν τοῖς ὕστερον παροιμιαχὸν ἐκεῖνο 
τὸ, ἐξ ἀξίου ξύλου καὶ ἀπάγξασϑαι; οὐ nep ἐλλειπτικῶς μέμνηται ὁ κωμεκός. Σημείωσαι δὲ χαὶ ὅτι 
0 καὶ πρὸ μιχροῦ σεμνυνόμενος ᾿ἀχιλλεὺς xoi ἐλλαμπόμενος ὡς καλός τε μέγας ἐὼν καὶ ϑεογενὴς, καὶ ἐν- 

ἱχαῦϑα δὲ ἀγαϑολογήσας ἑαυτὸν, ὅμως διὼ τὸν κίνδυνον ἐλεεινόν τὲ ἑαυτὸν ἀπεχάλεσε, καὶ ἐποτνιά- 
σατο. σωϑῆναι, καὶ εἰς πλέον. δὲ πρὸς εὐτέλειαν ταπεινούμενος διὰ τὸ ἐν ποταμῷ εἰρχϑῆναι ἀνϑρώπῳ 

10 ἑαυτὸν παρειχάζει διὰ τὴν τοῦ πάϑους ὁμοιότητα την τὲ ἡλικίαν ἡκίστῳ καὶ τὴν ἐπιτήδευσιν, συφορβϑῷ 
δηλονότι παιδὶ ἀποπνιγέντι ἐν χειμαῤῥῳ. τοῖτο γὰρ δηλοῖ, ὡς καὶ προεῤῥέϑη, ὃ ἔναυλος. ἔστι γὰρ 
χατὰ τοὺς παλαιοὺς ἕναυλος χείμαῤῥος, στενὴ διῶρυξ' jj; "καὶ ἄλλως ἔναυλος ὃ διὰ στενοῦ καὶ ἐπιμή- 5o 

«ovg τόπου ὑέων χείμαῤῥος, παρὰ τὸν αὐλὸν, ὃς ἐστιν ἐπιμηΐκης παράτασις. ἀφ᾽ οὗ xoi ἡ αὐλαξ, καὶ 
ὃ μουσιχὸς αὐλὸς, καὶ οἱ τοπιχοὶ αὐλῶνες, ὡς πολλαχοῦ φαίνεται. οἱ μέντοι pi) Ὅμηρον ἕναυλόν 

pup xoi τὸν ἔνδον τῆς αὐλῆς. ὅϑεν καὶ λόγος ἕναυλος ἀκοῇ ὃ ἔτι ἐντὲς ὧν τῆς ἀκοῆς. αὐτὸ δὲ ἴσως 

καὶ παρὰ τὸν μουσικὸν αὐλὸν ἐῤῥέϑη , ἵνα ij λόγος ἕναυλος ὃ ἔτι χαταυλῶν τὴν ἀκοήν. περὶ δὲ τοιού- 

του αὐλοῦ ἱκανῶς μέν τινα προεγράφησαν. ἰστέον δὲ καὶ νῦν, ὅτι τε ἀπὸ τοῦ αὐλοῦ καὶ συναυλία 

ἐκαλεῖτο, συμφωνίας ἀγὼν ἀμοιβαῖος αὐλοῦ καὶ ῥυϑμοῦ, χωρὶς λόγου τοῦ προσμελῳδοῦντος, χαὶ ὅτι 

«Δίβυς ὁ αὐλὸς ἐχαλεῖτο “παρὰ τοῖς ποιηταῖς, ἐπεὶ “ιβυς νομᾶς τις τὴν αὐλητικὴν πρῶτος εὗρε, xai Urt 

20 αὐλήσεων ὀνομασίαι, ὡς ὁ ̓ ϑήναιος ἐκτίϑεται, χῶμος, ἐπίφαλλος, χορεῖος, καλλίνικος, πολεμικὸν, 

ἡδύκωμος, σικυννοτύρβη, ϑυροκοπικὸν τὸ χαὶ προύσολύφομ, κνησμὸς, μέϑων. μετ᾽ ὀρχήσεως δέ, 

φησιν, αὐτὰ ηὐλεῖτο, καϑὰ ἱστορεῖ Τρύφων, ὃς χαὶ qns ονομασίας καταλέγει τάσδε" ἱμαῖος, ἢ καὶ 

ἐπιμύλιος, ἢ μυλωθρὸς, v παρὰ τοὺς ἀλητοὺς δον. εἰτα ἐτυμολογῶν φησὶ κληϑῆναι ἱμαῖον ἴσως 

ἀπὸ τῆς iprixAudes, ipa lig δέ, quot παρὰ Zw* θιεῦσιν ὁ νύστος χαὶ τὼ ἐπίμετρα τῶν ἀλετῶν. ὡς δὲ 60 

δῆς ὄνομα xcl ὁ αἴλινος καὶ ὁ λιτυέρσης καὶ ὃ ὑμέναιος xal ἄλλα τινὰ, προδεδήλωται. 5v δέ τις καὶ 

χαλύχη ῳδὴ, Στησιχόρου ποίημα ἐπί τινι Kov ἴυχῃ Τρ ΘΗΜ μνεσϑείσῃ δι᾿ ἔρωτα" καὶ ἁρπαλύκη, ἑτέρα 

ἐπὶ ὁμοίῳ πάϑει. (Vers. 282.) Τὸ δὲ συφορβὸς à ἅπαξ εἴρηται τῷ ποιητῇ». ὡς παρασημειοῦνταοι αἱ 

παλαιοὶ, φράζοντες ἐνταῦϑα γοργότατα περὶ ᾿Αχιλλέως, ὡς ταπεινοῖ ἑαυτὸν ὃ χαλὸς καὶ μέγας. παιδὲ 

εἰκάζων ἀγεννεῖ καὶ εὐτελεῖ, ( Vers. 2835.) Τὸ δὲ ἀποέρση δηλοῖ μὲν τὸ φϑείρῃ, γίνεται. δὲ ἀπὸ τοῦ 
3o ἕῤῥω ἔρσω ΑἸιολικοῦ. φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ καὶ ὡς καλῶς ἤλυπεῖ τὸν ἥρωα τὸ ϑανεῖν ἀγεννῶς. xai γὰρ 20 

xal "dseides ὁ 9. ZLanuv τὴν χεῖρα βληϑεὶς ὠδύρετο. ὅτι μὴ ἔχων χεῖρα τελευτᾷ. "Eri ἰστέον καὶ ὡς ὁ λυ- 

πούμενος ἐφ᾽ οἷς κινδυνεύων οὐ βοηϑεῖταε, προσᾳνῶς͵ ἂν ἐρεῖν ὡς οὔτι μὲ ἐλεεινὸν ὑπέστη σαῶσαι; 

ἔπειτα δὲ καί τι πάϑοιμι. ( Vers. 280.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι οὐχ ὑφίεται ᾿Αχιλλεὺς, τοῦ ἀγαϑὸν ἑαυτὸν 

"oe εἰ xal οὕτω ποταμῷ κινδυνεύει" καὶ ὅτι κἂν φιλοτίμως χαὶ ἀχερώχως πρὸ τούτων πεσεῖν ὑπὸ 

; ᾿4πόλλωνι βληϑεὶς εἶπεν ὁ ᾿Ζχιλλεὺς χατὰ τὸν τῆς μητρὸς Aoyov, ἀλλὰ νῦν ὑπῆλϑεν αὐτὸν καὶ 

7 oU Ξάνϑου ἵππου μαντεία, φαμένου δαμασϑήσεσϑαι τὸν ᾿᾿χιωλέα ϑεῷ καὶ ἀνδρί" ον δὴ ἄνδρα οὐ 
Πάριν. ὑπονοήσας, ἀλλὰ παρανοήσας εἰς Ἵδχτορα, λαλεῖ νῦν & περ λαλεῖ, οὐ μαντιχώτερος δὲ Θέ- 

τιδος ὃ Ξανϑος ἵππος, ἀλλ ἐκεῖνος μὲν τὸ πᾶν εἶπεν, ἢ δὲ μήτηρ χολαχεύουσα τὸν υἱὸν τὸ σεμνὸν 

μόνον μέρος εἰπεῖν ἐπελέξατο. ' Eni δὲ τούτοις σημείωσαι Gg, εἰ καὶ οὕτω μάλα τὸ τοῦ ᾿Πχιλλέως φρὸ- 

ἴω Yuuc καταβέβληται, xcl τῶν πάλαι ϑεσφάτων λαϑόμενος φήϑη ἐν τῷ ποταμῷ ἄρτι πεσεῖν, ὅμως ἀνα- 

1325ggovijcas ἡρωικῶς ἑαυτὸν ϑαῤῥύνει χαὶ γενκναίως 1 ἵσταται καὶ περισώξεται πρός τε μῦϑον καὶ ἀλλη- 

γοριχῶς. ἐπάγει γὰρ ὃ. ποιητὴς, ( Vers. 284.) ὡς Ποσειδάων καὶ duy στήτην ἐ7) Üg ἰύντε, δέμας 

δ᾽ ἄνδρεσσιν ἐΐχτην, χειρὶ "δὲ χεῖρα λαβόντες ἐπιστωσαντ᾽ ἐπέεσσιν. 205 δὲ μὐϑων ὁ Ποσειδῶν κατὰ 

σχῆμα. προεχϑετιχὸν, ὡς Ὁμήρῳ σύνηϑες" 71ηλείδη., μὴτ᾽ «p τι λίην τρέε, μηδέ τι τάρβει" TOU γάρ 

τοι νῶν ϑεῶν ἐπιταῤῥόϑω spy, ἤγουν ἐσμὲν, Ζηνὸς ἐπαινήσαντος, ἐγὼ καὶ Παλλὰς ᾿᾿ϑήνη" ὡς 

οὔτοι ποταμῷ yt δαμήμεναι αἰσιμὸν ἐστιν. ἀλλ ὅδε μὲν τάχα λωφῆσει, σὺ δὲ εἴσεαι αὐτὸς. αὕταρ τοι 

ro 
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πυχινῶς ὑποϑησόμε εϑ', ᾿αἴκε πίϑηαι, μὴ πρὶν παύειν χεῖρας ὁμοιίου πολέμοιο; πρὶν χατὰ ᾿Ιλιόφιν 

χλυτὰ τε εἰχεα λαὸν ἐέλσαι Τρωικὸν, ὕς χὰ φύγῃσι" σὺ à "Lxropu Üvuov ἀπούρας ἂψ ἐπὶ vies ἔμεν" 

δίδομεν δέ τοι &U/ 0g ἀρέσϑαι. καὶ αὐτὸς μὲν οὕτω μυϑικῶς εἰπὼν προμηϑείᾳ ποιητικῇ τοῦ μὴ παρ᾽ 

ἱστορίαν τῷ πολλῷ τοῦ φόβου κατεργασϑῆναι τὸν ἥρωα συναπέβη τῇ 4ϑηνᾷ μὲε ̓ ἀϑανάτους" αὖ- 

τὰρ ὁ, τουτέστιν ὁ ̓ Δχιλλεὺς, βὴ" μέγα γάρ δὰ ϑεῶν ὥτρυνεν ἐφετμὴ ἐς πεδίον , ἐκφυγὼν δηλαδὴ τὸν 

ποταμὸν ἐν τῷ ἀναῤῥωσθῆναι οἷς προαναφωνητικῶς κατὰ ἔϑος Ὁμηρικὸν ἤκουσε καὶ ἔνοησεν. 

20 ᾿Ιστέον δὲ ὅτι φρόνησις ᾿᾿ϑηνᾶ καὶ Ποσειδῶν, ὑγρότης εὔψυχος δηλαδὴ, ὑποβάλλει τῷ AF Asi νοῆ- 
σαι τὰ πρὸς ἀνάῤῥωσιν, διαγνωμονοῦντος ᾿Αχιλλέως ὅτι τε εὐψύχως ἔτε διάχειται, καὶ διερῷ ποδὶ 
xa" Ὅμηρον, ἢ χλωρὸν γόνυ κατὰ Θεόκριτον ἔχων, βαίνει, καὶ οὕπω δέος εἰς ἀλίβαντα χαταπεσεῖν 

αὐτὸν, ζῶντι ποδὶ χρώμενον, ὡς φησι “Σοφοκλῆς. ὕπεισι δὲ αὐτὸν καὶ ὅτε οὐδὲ τὸ ἐπὶ τῇ αὐτοῦ τε- 
λευτῇ ϑέσφατον ψεύσεται, 0 nep ἤδη προγέγραπται, ἀναιρεϑῆναι δηλοῦν αὐτὸν, οὐ μὴν ποταμῷ δα- 

μήμεναι. ( Vers. 286.) To δὲ, χειρὶ χεῖρα λαβεῖν, δεξιώσεως ἐστὶ φιλικῆς ἐνδειξις y ἣν καὶ ἐν Οδυσ- 

σείᾳ σαφέστερον ἱστορεῖ ὁ ποιητής. γνοητέον δ᾽ ἐνταῦϑα ὅτι μόνος ὃ Ποσειδῶν ὡς εἰχὸς χεῖρα ἔλαβε τὴν 
τοῦ ᾿ἀχιλλέως, οὐ μὴν xci ἡ ̓ ᾿ϑηνᾶ" οὐ γὰρ ἂν τοῦτό γ8 σεμνῶς ἢ) πιϑανῶς 07 ποιητὴς ἐπλάσατο. εἰ 

δὲ δυκεῖ ἀντιφωνεῖν τὸ λαβόντες εἰς τὸ οὕτω νοεῖν, ἐνϑυμητέον ὅτι συνεκδοχικῶς níqoacro τὸ λαβόν- 
τες. συνείληπται γάρ πως διὰ τὴν ἀρέσκειαν τῇ τοῦ Ποσειδῶνος χειρὶ καὶ ἡ τῆς AOnvag* διὸ καὶ ἔφη, 
χειρὶ, οὐ χερσί. ( Vers. 288. ) Τὸ δὲ ἐπιστώσαντο ἀντὶ τοῦ πιστὰ ἐποίησαν, ὡς πίσυνον αὐτοῖς γενέ- 
σϑαι τὸν ᾿Αχιλλέα. Τὸ δὲ ἐπέεσσι πρὸς διαστολὴν ἔφη τῶν ὕρκοις 1) ἄλλως πιστουμένων. Τὸ δὲ, μὴ 

τέ τι λίαν τρίε, μὴ τέ τι τάρβει, ̓ παραϑαῤῥυντιχόν ἐστιν ἐχ παραλλήλου μὲν τὴν αὐτὴν δηλοῦν ἐ ἔν- 

ϑὅρογοίαν, opum iv δὲ ἐκ τοῦ "μηδὲν ἄγαν, παρεοιχὸς δὲ χατὰ σχῆμα τῷ, μήτ᾽ ἄρ n ua cive, μὴ TE: 
τι νείκει. ( Vers. 290.) 10 δὲ ἐπαινήσαντος ἀντὶ τοῦ συναινήσαντος, οὗ χοινότερον τὸ ἐπαινέσαντος, 
ὡς καὶ προξφανη ἐν ἄλλοις. (Vers, 292. ) Τὸ δὲ, ἀλλ᾽ 00s μὲν τάχα λωφ ΐσει, ῥηϑήσεται περί TeMOg, 

ὃς ϑυμούμενος ἐλπίξεται παύσασϑαι. ᾿Ιστέον δὲ ori Aoi κυρίως παρὰ τοῖς παλαιοῖς. ὡς καὶ ἐν 

᾿Ὀὐδυσσείᾳῳ δηλοῦται, τὸ ἀποϑέσϑαι ἄχϑος τὸ ἐπὶ τῷ τραχήλῳ, ἔνϑα ἐστὶν 0 ὑπὸ ζυγὸν λόφος, ἐχτα- 

ϑέντος δηλαδὴ τοῦ 0, ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ λοπὸς ὃ τοῦ κρομύου γίνετειν, ἀφ᾽ οὗ λώπιον τὸ ἱμάτιον κατὰ 
ὁμοίαν ἔχτασιν. (Vers. 294.) Πρὸς δὲ ἀριστέα πολιορκοῦντα οἰχεῖον ῥηϑῆναι τὸ, μὴ πρὶν. χεῖρας 
σιαύειν ὁμοίου πολέμου, πρὶν κατὰ χλυτὼ τείχεα λαὺν ἐέλσαι, ὃ ἐστιν εἰλῆσαι, συγκλεῖσαε. 
(Vers. 295.) Τὸ δὲ, 0g xs φύγῃσι, μερικεύει συνήϑως τὸ ὅλον. οὐ. γὰρ πᾶς ὃ λαὸς εἰς Iiov συνελα- 
ϑήσεται, ἀλλ ὡς ἂν φύγῃ τὰς τοῦ ἥρωος χεῖρας. Τὸ δὲ Gv (uev ἀντὶ τοῦ ὀπίσω ἐλϑέ.  ( Vers, 297.) 

Τὸ δὲ εὐχος ἀρέσϑαι οὐχ ἀπέοικε τοῦ κῦδος ἀρέσϑαι. Μετὰ δὲ ταῦτα ( Vers. 209.) φιλοτιμούμενος 
ὃ ποιητὴς μηδ᾽ εἰσέτι ἀπαλλάξαι χινδύνου τὸν ᾿Ζχιλλέα, ἵνα τὴν ἑαυτοῦ ἐν τῷ λέγειν δύναμιν εἰς 
πλέον ἐπιδείξηται, φησὶ μετὰ τὸ, βῆ ἐς πεδίον, ταῦτα" πᾶν nATÓ ὕδατος ἐκχυμένοιο" πολλὰ δὲ τεύ- 

ἀρ χέα καλὰ δαϊχτομέκδνων αἰζηῶν πλῶον, ἤτοι ἔπλεον, καὶ vézvtg. 0 καὶ ναναγίου πολεμικοῦ φραστιχὸν 
ἔσται ποτέ. τοῦ δ᾽ ὑψόσε γούνατ᾽ ἐπήδα πρὸς ῥόον ἀΐσσοντος ἀν᾽ ἰϑὺν, ὡς προηρμήνευται, οὐδέ μιν 
ἔσχεν εὑρὺ ῥέων ποταμός" μέγα γὰρ σϑένος ἔμβαλ ᾿᾿ϑήνη. οὐδὲ Σκάμανδρος ἕλ ἤγέ τὸ ὃν μένος, ἀλλ 
ἔτι μᾶλλον χώετο Πηλείωνι, κόρυσσε δὲ κῦμα, ὡς πρὸ τούτων καὶ αὐτὸ ἐγράφη σὺν τοῖς ἑξῆς ἕως τοῦ, 

μέμονεν ica ϑεοῖσι. ( Vers. 505. ) Korov δὲ δηλωτιχκὸν τὸ, οὐκ ἔληγε τὸ ὃν μένος, «Ak ἔτι μαλλὸν 
χώετο. (Vers. 500.) ᾿Ιστέον δὲ ὡς ἐν ἄλλοις πλήϑοντα ποταμὸν εἰπὼν ἐνταῦϑα κατὼ περί ρασεν 
σαφέστερόν φησιν. ὅτι τὸ πεδίον πλῆϑεν ὕδαϊξος ἐχχυμένου. ( Vers. 505.) Τὸ δὲ ἔληγε ποτὲ μὲν αὐτὸ 
xc αὑτὸ λέγεται, ποτὲ δὲ καὶ σύνταξιν ἐπιδέγεται, καὶ αὐτὴν ἢ μετὰ γενικῆς, ὡς τὸ, οὐδ᾽ “γαμέμνων 
λὴγ ἔριδος ἤγουν ἐπαύετο, ἢ μὲτξὰ αἰτιατικῆς, ὡς vb, οὐ Σχάμανδρος ἔληγε τὸ ὃν μένος; ὅμοιον 
ὃν τῷ, μὴ ποὶν παῦε τεὸν μένος. (Vers. 30 Ὁ ἢ Ert Opec καὶ ὅτε κέκλεσϑευν τὸν Ξάνϑον τῷ Σιμόεντι 

εἰπὼν ὃ ποιητὴ c οἵτε ἀντίλαλοῦντά TL τὸν xia nid, οὐϑ" ὑπακούοντα τῷ Ξάνϑῳ παριστᾷ, 

ἴσως μὲν ἀφεὶς σιωπηρῶς νοεῖν τὸν Σιμόεντα πειοϑέντα, ὡς efortav, ἔσως δὲ xci διὰ τὸ πάνυ τερα- 

50 τῶδες μὴ τολμήσας καὶ τοιοῦτόν TL πλάσασθαι, οὐκοῦν ἐν τοῖς ἑϑῆς Fuüvos δ' Ξάνϑος ὑπὸ “Ἡφαίστου 

καίεται, OU μὴν καὶ Σιμόεις. - ( Vers. 508,)}᾽ δνταῖϑα δὲ πρύπληςὶς φίλου. εἰς συμμαχίαν zov ἐχϑροῦ 
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φίλε χασίγνητε, σϑένος ἀνέρος ἀμφότεροί περ σχῶμεν. ὡσαὕτως καὶ τὲ, ἀλλ᾿ ἐπάμυνε τάχιστα, ἵνα 
παύσομεν ἄγριον ἄνδρα, ὃς δὴ 1v χρατέει" μέμονε δ᾽ 0 ye ἰσα δαίμονι. τοῦτο δὲ, ἤγουν τὸ δαίμονι, 
παρῳῴδηται ὑφ᾽ ἡμῶν. ὁ γὰρ ποιητὴς ϑεοῖς ἔφη), σεμνύνοντος Ξανϑου τὸν ᾿Ἰχιλλέα, ὡς μηκέτι δαί- 

pori, καϑὰ πρὸ τούτου; ἀλλὰ Qoi icov. ἐφέξης, δὲ ὁ ἐξουδενῶν τινὰ στερατιωτιχὸν ἄνδρα ἐρεῖ, ὡς 
φημὶ οὔτε βίην χραισμησέμεν, οὔ -τέ τι εἶδος, οὔ τε τὰ τεύχεα καλά. Ξάνϑος δὲ xol τοῦτο λέγει 
( Vers, 516.) xav ᾿Αχιλλέως, ἐπάγων καὶ Ott τά που, ἤγουν τὰ τεύχεα, μάλα νειόϑιε λίμνης κείσεϑ᾽ 

ὑπὸ ἰλύος κεκαλυμμένα" xaó δέ μιν αὐτὸν εἰλύσω, τουτέστι κατακχρύψω, ψαμάϑοισιν ἅλις χέραδος πε- 
ριχεύας μυρίον" οὐδέ οἱ ὀστέ᾽ ἐπιστήσονται ᾿Ιχαιοὶ ἀλλέξαι, ἤγουν ἀναλέξασϑαι" τόσσην oi ἄσιν 

1920 χαϑύπερϑε καλύψω" αὐτοῦ οἱ καὶ σῆμα τετεύξεται, οὐδέ τι χρεὼ ἔσται τυμβοχοῆς, ὅτε μιν ϑάπτου- 
10 giv ᾿4χαιοὶ, ὡς δηλαδὴ ἐκεῖ ἐσομένου τοῦ τάφου, ἔνϑα τὰ ὀστᾶ χρυβήσεται. χαὶ ἔστι ἀνάλογος τῷ μυ- 

ϑιχῷ ἤϑει τοῦ Ξάνϑου καὶ ἡ κατὰ τὸν ᾿Αχιλλέα δεινὴ αὕτη ἀπειλὴ, δι᾽ ἧς ἐμφαίνει ὃ ποιητὴς ὡς 
δεινὰ κατὰ τοῦ ἥρωος "εἰπὼν πραχϑέντα οὐκ ἀπέκαμε πλείω φράζειν, ἀλλ᾽ ἰδοὺ & περ εἶχε καιρὸν, καὶ 6o 
ἄλλα πολλὰ φωνεῦντα βέλεμνα ὑπὸ φαρέτρῃ τῇ κατ᾽ αὐτὸν ἔχει χρυπτόμενα, εἴποι ἂν ὃ γλυκὺς τὴν 
λύραν Πίνδαρος. (Vers347. ) Ὅρα δὲ τὸ, τὰ τεύχεα καλὰ, OU συνήϑως λεχϑέν" τὰ καλὰ γὰρ φαμὲν 
τεύχεα " ἢ) καὶ σὺν δύο ἄρϑροις, τὰ τεύχεα τὰ καλά. Τὸ δὲ γειόϑι συγχέχοπται πάντως. ἐκ τοῦ νείατον 

γάρ ἐστι, εἰ μή τε ἄρα προὐπάρχει αὐτοῦ τὸ νεῖον, ἐξ οὗ παρῆχται τὸ νείατον ὁμοίως τῷ τρίτατον 
καὶ τοῖς. χατ᾽ αὐτό. Αίμνην δὲ ἢ τὴν ϑάλασσαν λέγει, ὡς ἐχεῖ παρασυρησομένων τῶν τευχέων, 2) τὴν 
πρὸ ὀλίγων ἑρμηνευϑεῖσαν περὶ τοῦ "ποταμοῖ. (Vers. 318.) Τὸ δὲ ἰλύος ἐν ἄλλοις μὲν συστέλλει τὴν! 238 
παραλήγουσαν., νῦν δὲ ἐξέτεινεν. Ὅτι δὲ ἡ ἰλὺς ἐκ τοῦ εἰλύω εἰλύσω διφορουμένου ῥήματος γίνεται, 

20 λελέξεται αὐτίχα. Τὸ δὲ κεκαλυμμένα καὶ τὸ καλύψω κποινότερα τοῦ εἰλύω, ἐξ οὗ καὶ εἰλυὸς ὀφελεύς. 
Τὸ δὲ, uiv. αὐτὸν, xat ἐξοχὴν καὶ νῦν κεῖται. Περὶ δὲ τοῦ εἰλύω ἰστέον ὅτι ἐν λεξικῷ παλαιῷ κατὰ 
στοιχεῖον ἐχτεϑειμένῳ “φέρεται αὐτὸ ἐν τῷ ( στοιχείῳ οὕτως. λύσω, τὸ περεκαλύψω (XUL. ὡρμήϑη δὲ 
ἴσως ἡ τοιαύτη γραφὴ ἐκ τοῦ δοκεῖν παρηχεῖν ἐν τοῖς ῥηϑεῖσε τὸ ἰλύος xoi τὸ εἰλύσω, χαντεῦϑεν δόξαι 

ταῦτο͵) γθαφεῖσϑαι τὸ ἰλύειν καὶ τὴν ἰλύν. Vins, 319.) Χέραδος δὲ χατά τινας ἀκαϑαρσία πᾶσα συῤ- 
ῥέουσα ἐξ ὕδατος, ὀνομασϑεῖσα μιμητικῶς ἀπὸ τοῦ γινομένου ἤχου ἐν τῷ κατασύρεσϑαι. οὐδετέρου 

δὲ γένους τὸ χέραδος καὶ τὸ κίναδος, ἅπαξ ἐνταῦϑα ῥηϑέν. ἕτεροι δὲ χέραδος εἶπον τὸ πλῆϑος τῶν 
ϑαλασσίων ἢ παραποταμίων ψήφων" ἄλλοι, τὴν μετ᾿ ὀστράκων καὶ λίϑων ἰλὺν, ἢ) τῶν ἐς χερμάδας 
ἐπιτηδείων λίϑων. τοῦτο δὲ παρακατιών, φασιν, Got καλεῖ, 0 ἐστι ῥύπον ἐν ὕδασι ξηρὸν , 1) συντο- 
μώτερον xar& τοὺς πα"λαιοὺς, τὸ ἐξ ὕδατος ξηρὸν, περὶ ἧς ἐν τῇ B. ῥαψῳδίᾳ εἴρηται. τινὲς δέ φασιν 10 

80 ὕτι συνωνυμοῦσιν ἰλὺς καὶ ἄσις καὶ χέραδος. Πίνδαρος δὲ ἐν ΠΠυϑιονίκαις εἰπὼν, χεράδι παμφόρῳ, 

δίδωσι νοεῖν ὅτι ἔστι καὶ ἡ χερὰς τῆς χεράδος. εἰ μὴ ἄρα φιλονεικῶν τις καὶ ἐκεῖνο οὐδετέρως κλίνει, 
γεράδεν γράψας διὰ δερϑόγγου, ὡς τῷ κινάδει, «aX ὁμοιότητα τοῦ τείχεϊ τείχει, καὶ βέλεϊ βέλει. 
( Vers. 5521.) Τὸ δὲ, ἄσιν καλύψω, ovy! ὅμοιόν ἐστι τῷ συνήϑει ῥήματι xad ἑρμηνείαν. καλύψαι 
μὲν yàg ᾿Αχιλλέα ἐλύϊ τὸ κρύψαε xoi ἀφανίσαι. χαλύψαι δὲ τῷ ̓ αἀχιλλεῖ ἄσιν ἀντὶ τοῦ ἐπιϑεῖναι εἰς κά- 
λυμμα. ἄσις δὲ ἡ, μὲν Ὁμηρικὴ συστέλλει τὴν ἄρχουσαν, διὸ καὶ παροξύνεται. ἡ δὲ χατὰ τοὺς ἁρμονι- 
χοὺς, ἐπεὶ ἐκ τοῦ δω cw γίνεται, ἄλλως E ἔχει διὰ τὴν κρᾶσιν, καὶ ἔστι χρῆσις αὑτῆς παρὰ τοῖς τὰ 

τοιαῦτα σοφοῖς. (V ers. 522. ) Τυμβοχοὴν δὲ "une τὸν τοῦ τύμβου ἀναχωματισμόν. τινὲς μέντοι εἰπόν- 
τες, ὅτι τυμβοχόης ip psv εἶναι βαρυτόνωρ᾽ ὡς οἰνοχόης, οὔ φασιν ὄνομα ἐνταῦϑα κεῖσϑιαι, ἀλλὰ 

συναλοιφὲν ῥῆμα r0 τυμβογοῆσαι; ἵνα" λέγῃ, ὅτι οὐδέ μιν χρεία ἔσται τυμβοχοῆσαι, ὅτε ϑάπτεται. 
4O καὶ ἔστι χρείττων ἡ τοιαύτη γραφή. ΟΝ εν. 528.) Ὅτι 0 μὲν φϑάσας τοῦ ᾿αἰχιλλέως κίνδυνος im 320 

χούρους εὗρεν, ὡς προσεχῶς δὲδήλωται, τὸν Ποσειδῶνα καὶ τὴν ̓ ᾿Ιϑηνᾶν. ὃ δὲ μετ᾽ ἐκεῖνον ἐπιταϑεὶς 

χωλύεται ὑπὸ τῆς ρας, ὡς ῥηϑήσεται. φησὶ γὰρ Ὅμηρος" "Hoy δὲ μέγ᾽ ἀὐσε περιδδείσασ᾽ Apad, 

μή E ἀποέρσειξ, ὃ ἐστιν ἀποφϑείρῃ, μέγας ποταμὸς βαϑυδιίνης. καὶ ἡ φωνὴ ἣν τοιαύτη πρὸς τὸν 

υἱὸν “Ἡφαιστον" 00050, Κυλλοπόδιον, ἐμὸν τέκος, ἄντα σέϑεν γὰρ Ξάνϑον δινήεντα μάχῃ ἡΐσκομεν 

5 ξίσκομεν εἰναι" ἀλλ᾽ ἐπάμυνε τάχιστα. ὃ δὴ καὶ ὃ Ξάνϑος τῷ Σιμόεντι ἕφη. πιφαύσκεο δὲ, 0 ἐστιν, 3o 

ὡς καὶ προεδηλώϑη , ἐπιδείκνυσο καὶ φαῖνε, φλόγα πολλήν. αὐτὰρ ἐγὼ Ζεφύροιο καὶ ἀργεστᾶο Νότοιο 
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εἴσομαι, ἤτοι πορεύσομαι; ἐξ ἁλόϑεν χαλεπὴν ἐ ἔρσουσα ϑύελλαν, ἡ ἣ κέν ἀπὸ Τρώων κεφαλὰς χαὶ τεύ- 
gue χῇαι, φλέγμα κακὸν φορέουσα. σὺ δὲ Ξάνϑοιο παρ᾽ ὄχϑας δένδρεα καῖε, ἐν δ᾽ αὑτὸν ἵει πυρί. 

μὴ δέ σε πάμπαν μειλιχίοις ἐ ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω ἢ ἀρειῇ, τῇ καὶ προηρμηνευμένῃ" 0 σὺν καὶ τοῖς ἑξῆς 

ἐρεῖ ἄν τις ὀτρύνων χατά τινος πανούργου. μὴ δὲ πρίν, φησιν, ἀπόπαῦυε τεὸν βένος, ἀλλ ὁπότ᾽ ἂν 051327 

φϑέγξομ᾽ ἐγὼν ἰάχουσα, τότε σχεῖν, ἤγουν ἐπίσχες, ἀκάματον πῦρ. προαναφώνησις. δὲ ταῦτα καὶ 

40 προέχϑεσις τῆς ἐπὶ “Ἡφαίστῳ τερατείας, ἣν ἐπὶ τῷ Ξάνϑῳ ἐχεῖνος ἐνκδείξεται, à ἵνα ὡς περ ὁ ὑγρὸς 

ποταμὸς φρικτὰ ἔδρασεν ἐπὶ τῷ ἐχϑρῷ ἀχιλλεῖ, οὕτω καὶ ὁ κατὰ πῦρ Ἥφαιστος, φιλῶν τὸν ᾿ἀχιλ- 

λέα: δεινοποιήσῃ ἑαυτὸν κατὰ τοῦ ἐχϑιροῦ Ξάνϑου. (Vers. 329.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τοῦ ἀποέρσειεν ἰσό- 

τυπον τὸ πρὸ ὀλίγων ῥηϑὲν ἔναυλος ἀποέρσει. S ee $51.) 1o δὲ, ὕρσεο, Κυλλοπόδιον, ἐμὸν τέκος; 

ἀϑετεῖται διὰ τὸ τοῦ ἐπιϑέτου ἄκαιρον. 7 γὰρ μήτηρ Ἥρα ἢ προσφϑεγγομένη οὐκ ὥφειλε προσϑεῖναι 10 
TO TOU TÉXVOU ἐλάττωμα τὸ, ὦ Κυλλοπύδιον. ἔστι δὲ ὁ λόγος ἁπλοϊκὸς ὡς ἀπὸ μητρός. ὅτε οὖν μετ᾽ 

ολίγα παύεσϑαι αὐτὸν λέγει, ἴσχεο τέκνον, φησὶν , ἀγαχλεές. xai ἄλλως δέ, φασι, διὰ τὸ εἰπεῖν ἐμὸν 

τέχος λεαίνεται τὸ τραχὺ τῆς κλήσεως. Τὸ δὲ Κυλλοπόδιον προπαροξύνεται ὡς τὸ “Ιγάμεμνον. καὶ 

εἴρηται περὶ αὐτῶν πρὸ τούτων. ( Vers. 332.) Τὺ δὲ ἐΐίσχομεν, 0 ἐστιν ὁμοιοῦμεν, δοκοῦμεν, τὴν ἐξ 
ἀλληγορίας ὑπόληψιν αἰνίττεται, xa ἣν εἰχὸς φαίνεται τῷ ποταμίῳ ὕδατι τὸ τοῦ “Ἡφαίστου ἀντεπε- 

ξάγεσϑαι : πῦρ. ἐντεῦϑεν δὲ λαβόντες οἱ μεϑ' Ὅμηρον σοφοὶ τὴν εἰχαστικὴν ἀλληγορίαν i ὑπονοίας εἶδος 

ἔφασαν εἶναι διὰ τὸ ταὐτὸν TOU ἐίσκειν χαὶ τοῦ ὑπονοεῖν. καὶ ἀληϑῶς ὑπονοεῖ ὁ ἀλληγορῶν. Τὺ δὲ 

εἰναι δύναται μὲν χεῖσθαι καὶ ἀντὶ τοῦ Danus ἔστι δὲ xai ἀντὶ τοῦ (évot νοεῖν αὐτὸ, oic edad 

50 ϑέντος τοῦ £, καὶ συναιρεϑέντος τοῦ & "xal ζ εἰς τὴν & δίφϑογγον, ἵνα λέγῃ» ὅτι ἄντα σέϑεν ἐΐσκο- 

μὲν ἐλϑεὶν τὸν Ξξανϑον κατὰ τὴν τοῦ ϑερμοῦ καὶ ψυχροῦ ἀντίϑεσιν. ( Vers. 554.) Ὃ δὲ Ζέρυρος 2o 
“Βοῤῥᾶς τις ἐστὶ καὶ αὐτὸς, καὶ δεδήλωται περὶ τούτου. ᾿Αργέστης δὲ βαρυτόνως τὰ πολλὰ. μὲν «vé- 

pov ὥνομα καὶ αὐτός. ἐνταῦϑα δὲ ὀξύνεται καὶ Νότου ἐπίϑετόν ἐστι. φησὶ γὰρ͵ ὁ ποιητὴς, ϑίελλαν 
Ζεφύρου xoi ἀργεστᾶο Νύτοιο, τουτέστι λευκοῦ, παρὰ τὸ ἀργὸν τὸ ÀeUxOV. καὶ εἰσὶν ἀληιϑῶς καὶ παρὰ 

ταῖς φιλοσόφοις ἱστορίαις οἱ συνϑέτως λὲγ γόμενοι λευκόνοτοι. Καὶ σημείωσαι ὅτι ἀντιπνόους ἐνταῦϑα 

SAN ey ἀνέμους ὁ ποιητὴς; Ζέφυρον μὲν, ὥστε ἁπλῶς ξηραίνειν σὺν τῷ καὶ ἀναψύχειν, Ivorov δὲ, 

iva καὶ φλέγμα ποι ἢ» Ὁμηρικῶς εἰπεῖν. Z0nca γὰρ καὶ ἀμφοτέρων προϊών. ὁ ποιητῆς 5 ὡς δηλωδ ἡσεται- 

οἱ δὲ εἰπόντες ἀργεστὴν Νότον τὸν ἐξ "Aoyovg ἐπὶ Tootov πνέοντα οὐκ εὐδιανόητα ἐοίκασι λέχειν, τά 

τε ἄλλα, καὶ ὅτι οὐδὲ ἔστε νοῆσαι Νότον ἐξ "Aoyovg εἰς Τροίαν πνέοντα. ἐν δὲ roig τοῦ γεωγράφου 
φέρεται ὅτι ὁ ποιητὴς τὸν μὲν ἀργέστην τῷ Νότῳ προσνέμει, λέγων ἀργεστᾶο Νότοιο" τὸν δὲ Ζέρυ- 

gov τῷ Dootg, Βορέης λέγων xci Ζέφυρος, οἱ Θρήκηϑεν πνέουσιν. ὥστε κατὰ τὸν γεωγράφον οὔτε 30 
60 6 δξύνεται ὁ ἀργέστης ἐνταῦϑα, οὔτε Νύτου ἐστὶν ἐπίϑετον τούλνομα, ἀλλὰ δύο ἀνέμων παραϑέσις, ὡς 

καὶ ἐν τῷ βορέης καὶ Ζέφυρος" πλὴν ὕσον τὸ μὲν ἀργεστᾶο JVóroto ἀσυνδέτως παράκεινται, τὸ δὲ 

Βορέης καὶ Ζέφυρος συνδέδενται. ὁ δὲ γεωγράφος καὶ οὕτω φησί. Ζέφυρος οὐκ ἐκ Θρῴκχης nvéu , ἀλλὰ 

κατὰ τὴν Θρᾳκίαν ϑάλασσαν συμπίπτει τῷ Βοῤῥᾷ κατὰ τὸν μέλανα κόλπον. ὁ δ᾽ αὐτὸς λέγει καὶ ὅτε 
Ποσειδώνιος δυσαῆ μὲν Ζέφυρον λέγει. τὸν ὑφ᾽ ἡμῶν ἀργέστην καλούμενον" λίγα δὲ πνέοντα. Ζέφυρον 
τὸν ὑφ᾽ ἡμῶν Ζέφυρον" ἀργέστην δὲ Νότον τὸν λευκόνοτον ἐπιϑέτως, οὗ τὰ νέφη ἐν παραβολῇ ὁ Ζέ- 

Í 230gvpos στυφελίζει διασχεδάζων. Καὶ σημείωσαι ὅτι Ἀχατὰ τὸν λόγον τοῦ 1]ασειδωγίου 0 uiv κατα- 
μόνας λεγόμεν ος ἀργέστης Ζεφύς QU οἰχειοὔται, δυσαὴξ᾽ αὐτὸς ὧν λίγα. ἐχείνῳ πνέοντιγ ὁ δ᾽ ταῦθα 

παρ᾽ Ὁμήρῳ ἀργέστης Νότος ἀντιπνέει τῷ Ζεφύρῳ διασχεδάϊ OVTL TG τούτου γέφη. λέγει δὲ ὃ y; ρᾶ- 

q0g καὶ ὅτι πέρὶ τὰς Σ,ιχειρωνίδας πέτρας, εἰσὶ δὲ αὗται περὶ που τὰ κατὰ Κόρινϑον παραϑαλάσσια, &O 

σκαιὸς καταιγίζων ὃ ἀργέστης Σιχείρων vno ZO nvaiov ἐχλήϑη. καὶ δηλοῖ ἐνταῦϑα καὶ ὃ σοφὸς οὗτος 
τὸν ἀργέστην ἁπλῶς οὕτω λεγόμενον μὴ μεσημβρινὸν εἶναι ἄνεμον. (Vers. 987.) Φλέγμα δὲ καχὸν 
λέγει τὴν ἐκ ϑαλασσίας καυστιχῆς ϑυέλλης πύρωσιν. οὕτω δέ πως καὶ ππιανὸς τὴν λέξιν λαμβάνει, 
φλέγμα λέγων τὴν ϑερινὴν φλόγωσιν. τὸ δὲ κοινῶς λεγόμενον τ λέχεει ἕεερον ἔχει λόγον. ( Vers. $38.) 

10 δὲ, ἐν δ᾽ αὑτὸν ἕξι πυρὶ, ἀντὶ τοῦ, ἔμβαλε σαυτὸν τῷ ὕδατι. οὐχ ὡς ἁπλῶς “Πίφαιστος, ἀλλὰ 

σὺν πυρὶ, OU κυριεύεις, ὡς καὶ ὃ μῦϑος καὶ ἡ ἀλληγορία δηλοῖ. (Vers, 041.) Τὸ δὲ τὸν “φαιστον 
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ἐπέχειν τὸ zat αὐτὸν πῦρ, ὁπότ᾽ ἂν ἡ "Hoe φϑέγξηται ipie, φυσικῆς ἔχεται ἀλληγορίας. ἀμβλύ- 

γέται γὰρ ϑερμότης καὶ κάμνει πῦρ, ὅτε σφοδρὸς ἄνεμος ἢ ἐξ ἀλόϑεν dj ὅλως ἀερόϑεν i ἰάχων καται- 

γίσειε, καὶ ἄλλως δὲ περὶ τούτου εἰπεῖν, αἰνίττεται ὃ ῥηθεὶς λόγος τῆς Ἥρας ἁπλῶς μὲν xol παχύτε- 

QoY, ὅτι τότε ὃ “Ἥφαιστος ἤτοι τὸ αὐτόχρημα πῦρ σβέννθταν ἐν ὕδατι καὶ παύεται τοῦ φλέγειν, ὅτε 

σιγμὸς γένηταί τὶς xol δι᾿ ἀέρος ἐξαχουσϑείη, ὃν ἀέρα ἡ “Ηρα δηλοῖ. εἴληπται δὲ ὃ τοιοῦτος vovg 

€nó τε ξύλων καὶ ἑτέρων καιομένων σωμάτων, ὧν ἡ δι᾽ ὑγροῦ σβέσις ἀποτελεῖ σιγμούς. ἀλλὰ τοῦτο 
μὲν οὐ προσφυὲς τοῖς χατὰ τὸν “Εἰ φαιστον χαὶ τὸν ποταμόν. ἐν γὰρ τοῖς ἄλλοις καιομένοις ξηροῖς οὔτε 

᾿Ηφαίστου πῦρ ὕδατι ἀεὶ ἐμπίπτει, ἀλλὰ ὕδωρ μάλιστα πυρὶ, καὶ οὐδὲ περιγίγνεται “Ἥφαιστος, ἀλλ᾽ 

ἢ ϑυμὸς ὀλένυβ ἐναπομένει αὐτῷ 1) καὶ σβεσϑεὶς ἐκλείπει τέλεον. ἄλλως δὲ ἀκριβέστερον, μάλιστα ἐμ- 
φαίνεται τῷ Ὁμηριχῷ τούτῳ χωρίῳ, ὡς τὸ ϑεριγὸν κατὰ γῆς καυστικὸν φλέγμα, ὃ περ ἂν ὕδατος 
πολλοῦ ἐπιλάβηται, οὐκ ἄλλως παύεται, πρὶν ἂν Ἥρα φωνήσῃ, ἤγουν ἐξ ἀέρος ἄνεμος λιγὺ πνεύσῃ, 
ἄναψύχων καὶ τὴν ἀερίαν ἀμβλύνων φλόγα: τηνικαῦτα γὰρ τέλεον ὃ τοιοῦτος “Πφαιστος σβέννυται, 
ἀναψύξεως γενομένης ἐξ ἀνέμου ψυχροτέρου τῷ ὕδατι. ὡς εἴ γε μὴ τοιοῦτος ἄνεμος καταπνεύσει, ἀλλὰ 

10 

, , 2 ^ τι UTE " , Dy ϑύελλα, ὁποία tig ἀνωτέρω εἴρηται, ἣν καὶ αὑτὴν Hoo ἐπιπέμπει, τουτέστιν ἀὴρ, ἐπεὶ xoi ἀὴρ 20 
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κινούμενος 3) κίνησις ἀέρος ἐστὴν ὃ ἄνεμος, ἐκφλογοῦται τὸ ὑγρόν. καὶ ξηραίνεται uiv ὅσον τοῦ ὕδα- 
€ - ^ , - , 7 7 - 

1328r0c ἐν τῇ πεδιάδι ἀβαϑὲς, καίονται δὲ τὰ ἐν αὐτῇ, εἴτε νεχροὶ εἴτε φυτὰ εἴτε ἰχϑύες. καί πως τῷ 

20 

30 

4o 

c , , , - » 3 * , * ' , * 

Ἡφαίστῳ συλλαμβανεταί τι καὶ ὁ τοιοῦτος ἄνεμος, ἀμβλύνων μὲν ἐπί τε τὸ ϑερινὸν φλέγμα καὶ na- 

ραβλάπτων τὸν “Πφαιστον, ἄλλως δὲ συμπράττων αὐτῷ. ξηραίνει γὰρ ὥς περ καίων “Πφαιστος, οὕτω 
καὶ καταπνέων χαλεπὸς ϑυελλώδης Gveuog, ὃ μὲν δαπανῶν τῇ φλογὶ, ὃ δ᾽ ἀνιμώμενος τὸ ὑγρὸν. 
φωνὴ τοίνυν " Hoaog, ὡς ἐν ὀλιγίστῳ εἰπεῖν, σβεννύουσα τὸν ἐν ποταμῷ πυρὶ φλεγέϑοντα "Hqoiorov 
ὁ χαταψύχων ἄνεμος. οὐ γὰρ δήπου ὃ λοιπὸς, ὃς οὐ μόνον αὐτὸς καϑ' ἑαυτὸν ὧν καίει, ἀλλὰ καὶ 
TQ ψύχοντι συμπνέων εἰς βλάβην τρέπει κἀκεῖνον. ὥς nto χἀνταῦϑα ὁ Ζέφυρος μετὰ τοῦ ϑερινοῦ 
λευχονότου πνέων ἀναψύχει μὲν oU, συμβλάπτεν δέ. ᾿Ιστέον δ᾽ ὅτι, ὥς πὲρ ἡ αἵ δίφϑογγος ἐκϑλί- 
βεέται διὰ χαλλιφωνίαν, οἷον, βούλομ᾽ ἐγὼ, καὶ, φϑέγξομ᾽ ἐγὼν, οὕτω καὶ ἡ εἴ δίφϑογγος ἐν τῷ, δεινὰ 
παϑοῦσα φακῆ βδελυρὴ, χώρ᾽ εἰς τὸν ἀγῶνα, ἤγουν ἀγωνίζου. λέγεται δ᾽ ἐνταῦϑα φακὴῆ ὃ παρῳδὸς 
"Hynuov ὁ Θάσιος, ἀνὴρ εὐδοκιμῶν σφόδρα παρ᾽ ᾿4'ϑηναίοις ἐν ταῖς παρφῳδίαις, φακῆ ἐπικληϑεὶς 
πδιὰ τὸ χαίρειν μάλιστα τῷ τοιῷδε ὀσπρίῳ. (Vers. 542.) Ὅτι κἂν ἡ πρὸ ταύτης ῥαψῳδία μαχάρων 30 
3 - * , 2 , 9 32 . - 3 , , J 2 , ^ T 2 , t 

&yor xai qvAonig ἐπεγραφη, ἀλλ ἐχεῖ uiv ἐμέτρησε uovov rovg ἄϑανατους καὶ otov ἀντιπαρέταξεν, 
À -— , , c 3 [4 -—, , - 

εἰπὼν ὡς οἷον προεχϑετικῶς, τίνες τίσιν ἑκατέρωθεν ἀντιστήσονται; πλεῖόν τι ποιῆσας οὐδὲν, ἐνταῦϑα 
* ^ - -» € 3 , -- ςε , ' - 

δὲ αὐτοὺς καὶ εἰς μάχην συμβάλλει ix τῶν ἐκεῖ ὑστέρων ἀρξάμενος, τοῦ ' Hqaicrov δηλαδὴ καὶ τοῦ 
Σ , ὃ , δὲ c 3 a 3f , * * & c-— ϑ 3 » δύ * δὰ * 

Xaov ρου. γινξται Σ ἢ αρχῇ εὐαφορμος. ἐπεὶ γὰρ O  ανῦὸς εἰς ἐσχατον κινόυνου πέεριίαγέει τον 40 

Vno, καὶ αὐτὸς ᾧμωξεν εἰπὼν & εἶπε καὶ παϑὼν ἃ ἔπαϑεν, ἐγκελεύεται λοιπὸν ἡ Ἥρα τῷ ᾿Ηφαί- 
στῳ βοηϑῆσαι TQ Αχιλλεῖ, φαμένη, ὡς ἐγὼ μὲν ἐξ ἁλόϑεν οἴσω χαλεπὴν ϑύελλαν, καὶ ἑξῆς ὡς προσε- 
χῶς ἐγράφη. “Πίφαιστος δὲ τιτύσχετο ϑεσπιδαὲς πῦρ, τουτέστιν εὐστόχως ἡτοίμαζε" πρῶτα μὲν ἐν 
πεδίῳ πῦρ δαίετο" καῖε δὲ ἢ δαῖε νεχροὺς πολλοὺς, οἵ ῥὰ κατ᾽ αὐτὸν ἅλις ἔσαν, οὖς χτάν᾽ ᾿Αχιλλεύς" 

- 3 , , , ι « * , J * 3 , x 

πᾶν δ᾽ ἐξηράνϑη πεδίον, oyéro δ᾽ ἀγλαὸν ὕδωρ. εἶτα παραβολήν τινα εἰπὼν τὴν μετ᾽ ὀλίγα ῥηϑησο- 
, » U , ** 2 * ^ , , - , , 2 τ LIAE 208 , 

μένην ἐπάγει" "0 Ó ἐς ποταμὸν τρέψε φλόγα παμφανοῶώσαν, καίοντο πτελέαι τὲ χαὶ tréat 1,06 μυρίχαι, 50 

χαίετο δὲ λωτός τε ἡδὲ ϑρύον ἠδὲ κύπειρον" τὰ περὶ καλὰ ῥέεϑρα ἅλις ποταμοῖο πεφύκει" τείροντ᾽ 
ἐγχέλυές τε καὶ ἰχγϑύες, οἱ χατὰ χαλὰ ῥέεϑρα κυβίστων ἔνϑα καὶ ἔνϑα, πνοῇ τειρόμενοι πολυμήτιος 
* Hgpetoroto* καίετο δ᾽ ig ποταμοῖο, ἤγουν περιφραστικῶς ὃ ποταμὸς, ὡς καὶ ig ᾿Πραχλέος καὶ βίη 
“Ἡρακλέος 0' Ἡρακλῆς. ἐφ᾽ οἷς ὃ ποταμὸς ἀγανακτῶν προσφϑέγγεται τὸν “Πφαιστον, 00a ἑξῆς δηλω- 

ϑήσεται. εἶτα καὶ τὴν “Ἥραν δυσωπεῖ παύσασϑαι τὸν “Πφαιστον, λέγων xci ὕτι ὀμοῦμαι μὴ morc 

Τρωσὶν ἀλεξήσειν, μηδ᾽ ὁπόταν Τροίη μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται καιομένη, καίωσι δὲ ᾿ἡχαιοί. ἀκού- 
σᾶσα δὲ "Hoc προσφωνεῖ τὸν "Hqcowrov ἴσχεσϑαι. οὐ γὰρ ἔοικέ, φησιν, ἀϑάνατον ϑεὸν ὧδε βροτῶν 
ἕνεχα στυφελίζειν. zu Ἥφαιστος ἔσβεσε τὸ πῦρ. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τριῶν τούτων ῥημάτων προσφυῶν ὄντων 

ἐνταῦϑα τοῦ δαίειν, τοῦ καίειν, τοῦ (λέγειν, κατακόρως τῷ καίειν ἐχρήσατο. Πῦρ δὲ ϑεσπιδαὲς πολ- 
CouMzNT. ΙΝ Irn1AD. Tow. IV. Cc 
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λαχοῦ μέν φησιν, ἐνταῦϑα δὲ προσφυέστατα τὸ ὑπὸ τοῦ “Ἡφαίστου καιόμενον οὕτως εἶπεν. Αἱ δὲ 
θο πτελέαι καὶ τὰ ἑξῆς παρατετηρημένως εἴρηνται τῷ ποιηλτῇ , ὡς τύποις ὑγροῖς χαίροντα. ( Vers. dps) 

Ὅτι δὲ irat xoi εἶδός τε ἀσπίδος καλοῦνται, καὶ ὅτι ὃ λωτὸς ἐ & τῇ ̓ Ιλιάδι λειμωνέα βοτανη ἐστὶ, καὶ ὅτι ἐκ 

τοῦ ϑρύου πόλις προϊστορήϑη. Θρυόεσσα, καὶ ὅτι τὸ κύπειρον κύπαιρον κατὰ διάλεχτον λέγεται, προ- 

δεδήλωται. “ὡς δὲ αἱ μυρῖκαι ἐχτείνουσι τὴν παραλήγουσαν, ἰδοὺ καὶ ἐνταῦϑα φαίνεται. ( Vers. 5. ) 

Τὸ δὲ, οἱ κατὰ δίνας, οἱ κατὰ ῥέεϑρα, κάλλους ἐστὶ σχῆμα πολλαχοῦ φανὲν παρὰ τῷ ποιητῇ. 
( Vers, 354.) Ὅρα δὲ καὶ τὸ κυβιστᾶν, οὐ μόνον ἐπ᾿ ἀνϑρώπων, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ἰχϑύων κυριολεχτού- 
μένον. δηλοῖ δὲ μάλιστα νῦν οὐ τὸ κατ᾽ εὐϑὺ ἀπραγμόνως νήχεσϑαι, ἀλλὰ τὸ σὺν ταράχῳ κατα- 

1240*xoAvuB&v. (Vers, 574.) Ὁ δὲ ῥηϑεὶς τοῦ ξάνϑου ὅρκος, τὸ μὴ ἂν τοῖς Τρωσὶ βοηϑήσειν, μηδ᾽ 
ὅταν ἡ Τροία καίηται, ὅτε δηλαδὴ καὶ μάλιστα χρεία Ξάνϑου καὶ ἁπλῶς μυρίου ὕδατος, οὐ μόνον το 
ἀληϑὴς, ἀλλ᾽ ἔχει τι καὶ ἀστειότητος. τί γὰρ ἂν ἔχοι κάτωϑεν ix τῆς πεδιάδος 0 Ξάνϑος ἀλεξήσειν 
καιομένῃ τῇ ἡἠνεμοέσσῃ Τροία; ἔχει δὲ 6 λόγος καὶ προαναφώνησιν τῆς τοῦ ᾿Ιλίου ἁλώσεως. διὸ οὐκί 329 
ἠρχέσϑη εἰπεῖν χαιομένη ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ἐπήγαγε καὶ τὸ, καίωσι δὲ υἷες ᾿Αχαιῶν. (Vers. 579.) TO δὲ, 
οὐ γὰρ ἔοικεν ὧδε στυφελίξειν, παραίνεσιν ἔχει τοῦ μὴ ϑυμοῦσϑαι ἄγαν ἐφ᾽ οἷς ov δεῖ. (Vers. 545.) 
᾿Ιστέον δὲ ὅτι μετὰ τὸ, πᾶν δ᾽ ἐξηράνϑη πεδίον, ὡς πρὸ ὀλίγων d ἐγράφη, χεῖται προσφυὴς παραβολὴ, 

δηλοῦσα τὸ τάχος τῆς ὑπὸ Ἡφαίστου ἀναξηράνσεως τῶν ὑγρῶν τόπων, οἱ περὶ τὸν Ξάνϑον ἤσαν, αὕτη" 
ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ὁπωρινὸς βορέης νεοαρδέ ἀλῳφὴν al ἂν ξηράνῃ, ἤγουν ταχὺ ἀναξηράνῃ, χαίρει δέ μιν ὕς τις 
ἐϑείρει, ἤτοι ὃς τὴν τοιαύτην ἁἀλῳὴν συνήϑως ἐργάζεται, ὡς ἐξηρανϑη πεδίον πᾶν, κἀδδ᾽ ἄρα νεκροὺς 
κῇξ. τρίς δ᾽ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ ἐχρήσατο διὰ τὸ καίριον τοῖς ἐκ τοῦ ξηραίνω ῥήμασι. τεχνικῶς δὲ κατὰ 

10 γεωργίαν ἔφη τὴν παραβολὴν 0 "ποιητής. εὔχεται γὰρ ἀνὴρ περὶ ἀλῳὴν, 0 ἔστι φυτοφόρον γῆν, πο- 20 
γούμενος, βρεχϑήσῃ αὐτῇ Βοῤῥᾶν ἐπιπνεῦσαι. πυκχνουμένης yag, φασι, τῆς ἐπιφανείας, δύνει κατὰ 
ῥιζῶν ἡ vorig, καὶ οἷον ἀποτιϑεμένη πιαίνει αὐτάς. ᾿πωρινὸς δὲ Βοῤῥᾶς κατὰ τοὺς Σικυωνίους ὃ ϑὲ- 

ρινὸς ἤγουν ὃ ἐτησίας. ἰσχυρότερον δέ, φασι, καὶ ξηρότερον τῶν ἐν γειμῶνε πνεόντων οἱ ἐτησίαι. 
(Vers. 347.) Σημείωσαι δὲ ὅτι ὥς περ ἔϑειν λέγεται τὸ τὰ συνήϑη πράττειν, oiov, ἔϑων Οἰγῆος 
ἀλῳὴν, οὕτω xci ἐϑείρειν παράγωγον ἐχεῖϑεν τὸ τὰ ἐξ ἔϑους ποιεῖν καὶ ἐπιμελεῖσϑαι. ἐξ οὗ χαὶ 
ἡ ϑρὶξ ἔϑειρα, περὶ ἣν σύὐνηϑές ἐστι πονεῖσθαι τοὺς φιλοκόμους. (Vers. 559.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι 
τοῦ ἐγχέλνες ἡ μὲν ἑνική εὐϑεῖα ἔγχελυς, προπαροξυτόνως γινομένη παρὰ τὴν (Avv, ὡς οἷα ἐν (AU χεομέγη, 
ὅϑεν καὶ γεννᾶται χατὰ τὸν Ὀππιανόν.. διὸ καὶ προπαροξύνεταν καὶ εἰς Vg περατοῦται, ὡς καὶ 
ὁ ̓ Αϑήναιος βούλεται, συγχροτῶν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ xarà τὰς ἐγχέλεις λόγου, ὃς ἐν τοῖς ὑπτεῦσι χεῖται ἐν 
τῷ. ὅταν γὰρ ἢ λίμνη καταστῇ. λαμβάνουσιν οὐδὲν χαὶ ἑξῆς. καὶ οὕτω μὲν ἡ δηϑεῖσα εὐθεῖα ἔγνω- 80 
σται τοῖς παλαιοῖς διὰ τοῦ V, οἷον, λεῖος ὡς περ ἔγχελυς, οὗ αἰτιατικὴ , σχέψασϑε παῖδες τὴν χρατί- 

στην ἐγχελυν. τὰ δὲ πληϑυντικὰ ov καϑ' Ὅμηρον : καὶ οἱ ἄλλοι ἀκολούϑως προφέρουσι μετὼ τοῦ V, 
20 ἀλλ᾽ ἑτέρως πρὸς "ἀκολουϑίαν τοῦ πῆχυν πήχεως, οἷον, τὰς εἰχοὺς τῶν ἐγχέλεων, χαὶ, ὡς περ οἱ τὰς 

ἐγχέλεις ϑηρώμεγνοι. ταῦτα δὴ τὰ τοῦ κωμικοῦ. λέγει δέ, φασι, καὶ Στράτις διὰ τοῦ £, ἐγχέλεων ἀνε- 
ψιός. καὶ οὕτω μὲν ἄλλοι. ᾿Αριστοτέλης δὲ διὰ τοῦ ( εἶπεν ἔγχελις. ὅϑεν ᾿Δντιφάνης ὑποκοριστικῶς 
ἔφη τὰ ἐγχέλια γράφομαι λειποταξίου. ἐνταῦϑα γὰρ ἦν οὐδαμοῦ. ὁ δὲ ᾿Α'ϑήναιος λέγει καὶ ὅτι ἐν τῷ, 
τείροντο ἐγχέλυες καὶ ἰχϑύες, εἰς βάϑος τε τὸν ποταμὸν δηλοῖ καίεσθαι, καὶ κατ᾽ ἐξαίρετον τίϑησι 
τὸ ἐγχέλυες διὰ τὸ περιάδεσϑαι αὐτὰς πολλαχοῦ. εἰπὼν γοῦν εἰς αὐτὰς ἀστεῖα τινὰ λέγει καὶ ὅτι αἱ Κω- 

παΐδες ἐγχέλυες περιῴδονται παρὰ Βοιωτοῖς. ἐπαινοῦνται δέ, φησι, καὶ αἱ Στρυμόνιαι, ὡς καὶ μεγά- 

Aa καὶ τὸ πάχος ϑαυμασταὶ, λέγων ἱστορηϑῆναι καὶ Ort τὰς ὑπερφυεῖς τῶν Κωπαΐδων ἐγχέλεων οὗ 4o 
Βοιωτοὶ ὡς ἱερεῖα στεφανοῦντες καὶ κατευχόμενοι οὐλάς Τὴ ἐπιβάλλοντες ἔϑυον τοῖς ϑιοῖς, xai ὅτι .4»- 
τιφάνης τὰ τε ἄλλῳ δεινούς φησι τοὺς “Ἵἰγυπτίους εἶναι, καὶ τὸ νομίσαι ἰσόϑεον τὴν ἐγχέλυν, ὃς καὶ 
εἰπὼν πολὺ τῶν ϑεῶν αὐτὴν τιμιωτέραν εἶναι, καὶ δῆϑεν κατασκευάσας αὐτὸ ποιητικῶς ἐπάγει" οὕτως 
ἔσϑ᾽ ἅγιον παντελῶς τὸ ϑηρίον, ἐχϑεὶς δὲ ὁ ̓ Δϑήναιος καὶ ὅτι πολὺ κρατίστη ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ χατὰ 

0 Σιχε λίαν Ῥιγίου, λέγει καὶ ὅτι τῶν τις ῥητόρων ἐγχέλυος παρατεϑείσης εἰπε" πάρεστιν ἡ τῶν δείπνων 
᾿“Βλένη, ἐγὼ οὖν Πάρις ἔσομαι" καὶ ὅτι βασιλεύειν τῶν περὶ δαῖτα xo ἡγεμονεύειν ἡδονῇ ἔφη τις 
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αὐτὴν, ἢ φύσει ἐστί φησιν envorvos μόνος tyOvg. Ενϑα ὅρα ὅτι πυρῆνα ἐκεῖνος ἔφη ἀστείως τὴν 

ὀστώδη ἰχϑυηρὰν ἄκανϑαν. καὶ οὕτω μὲν ταῦτα, οὐκ ἀχρείως παρατεϑειμένα τοῖς εἰσαγομένοις πρὸς 
μάϑησιν. δύναται δὲ τὸ καὶ ἐγχέλυες οὐ κατά τινα ἐξοχὴν εἰρῆσϑαι, ἀλλὰ διαφορὰν ἐγχελύων πρὸς 
τοὺς ἄλλους ἰχϑύας. ὡς γὰρ αἱ πολυώνυμοι ἀφύαι ἀλλοφυῆ ἐ ἔχουσι παραγωγὴν γενέσεως, οὕτω πῶς, εἰ 

καὶ τρόπον ἄλλον, καὶ ἐγχέλυες, ὡς δηλοῦσιν οἱ καὶ τὰς μίξεις αὐτῶν χαὶ τὰς γενέσεις ἱστορήσαντες. 

( Vers. 557.) Ὅτι ὁ πρὶν κατ᾽ AES λάλος Ξάνϑος καιόμενος φησίν" “Ἥφαιστε, οὔτις σοί γε ϑεῶν 
δύυνατ᾽ ἀντιφερίξειν , ἢ ἰσοφαρίξειν. οὐδ᾽ ἂν ἐγὼ σοί γ᾽ ὧδε πυρὶ φλεῆ γέϑοντι μαχοίμην. λῆγ' ἔριδος, 40 
xol μετ᾽ ὀλίγα; τί μοι ἔριδος καὶ ἀρωγῆς; ταῦτα δὲ ῥηθϑείη ἂν καὶ πρὸς ἄνδρα ἡρωικὸν xo πολὺν τὴν 

ἀλκὴν ὑπό τινος φερομένου τὸ ἔλαττον. Καὶ ὅρα καὶ ἐνταῦϑα τὴν 'Θμηρικὴν δεξιότητα. ἦν γὰρ ἀχρεία 
13307 τοῦ πλάσματος διάϑεσις, εἰ μὴ καὶ φωνήν τινα προσέπλασεν ἱχετευτικὴν τῷ ποταμῷ πρὸς τὸν Hgou- 

στον, ὥς πὲρ δὴ καὶ μετ᾽ αὐτὸν πρὸς τὴν μητέρα Ἥραν. (Vers. 558.) Τὸ δὲ, πυρὶ φλεγέϑοντι, ἐν 
δυδ μέρεσι λόγου ἀναγνωστέον. τὸ γὰρ ὑφ᾽ ἕν λέγεσϑαι πυριφλεγέϑοντι τῷ ἐν “4Διδου ἀπονενέμηται 
ποτα" ug. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι συλλαλοῦντες οἱ παλαιοὶ Ὁμήρῳ εἰς τὸ, οὔ τις σοί γε δύναται ἀντιφερίξειν, 50 
φασὶν ὡς ἀνίκητον τὸ πῦρ; εἰ καὶ σίδηρον μαλάσσει καὶ λίϑον ϑρύπτει, καὶ Ζεὺς δὲ πύρινον ἔχει δόρυ, 
τουτέστιν ἔγχος. ἐξ οὗ καὶ ἐγχεικέραυνος παρὰ Πινδάρῳ λέγεται. χαὶ ἔστι τὸ πῦρ λεπτομερεστάτῃ 
οὐσία διὰ πάντων ἱκνουμένη, διὸ καὶ παμφάγον ἐδοξάζετο τὸ πῦρ. Πέρσαι δὲ καὶ ἐϑεοποίουν αὐτό. 
Εἶτα (Vers. 561.) τὸ πολὺ xol σφοδρὸν τῆς τοῦ Ξάνϑου ζέσεως δυσὶ κόμμασιν ἐμπεριγράφων ὃ ποιη- 
τὴς λέγει" φῆ πυρὶ καιόμενος, ἀνὰ δ᾽ ἔφλυε καλὰ ῥέεϑρα, ἤγουν ἀνέζεε κατά τινα μίμησιν ἤχου. καὶ θο 
ἦν τοῦτο φωνὴ ποταμοῦ. ἐκ τούτου δὲ καὶ τὸ ἐν οὐ δέοντι λόγους προϊέναι φλύειν λέγεται καὶ φλυα- 

20 ρεῖν xoi φλύαρος ὁ οἷον ἀναζέων τοῖς λόγοις. ἐκ τοῦ τοιούτου δὲ ῥήματος καὶ τὸ ἀπὸ καύσεως ἐν σαρκὶ 
ἀνάστημα φλυκεὶς xoi φλύκταινα λέγεται. ἔοικε δὲ ὥς περ ἀλύω "καὶ παραγώγως ἀλύσσω, οὕτως εἰναι1 24 
καὶ φλύω xci φλύσσω. καὶ τοῦ φλύω μέν ἐστι τὸ, ἀνὰ δ᾽ ἔφλυε, καὶ τὰ ἐξ αὑτοῦ. τοῦ δὲ φλύσσω 
φλύξω, φλυκτὶς, καὶ οἰνόφλυξ, καὶ οἰνοφλυγία, ὅτε δ᾽ οἶνον φλύει τις, ὡς οἷον ἀναζέων ἐν τῷ λαλεῖν" 
ἐπεὶ καὶ χαϑ' ᾿ HooOorov οἴνου κατιόντος ἀναπλώουσιν ἔπεα. ᾿Ϊστέον δὲ ὡς νῦν μὲν τὸν ὑπὸ τοῦ ᾿ ΓΙφαί- 
στου βρασμὸν τῶν ὑδάτων τοῦ Ξάνϑου διδάσχων ὃ ποιητὴς εἶπε τὸ, ἀνὰ δ᾽ ἔφλυε ῥέεϑρα. ὡς δὲ 
χρεία τῷ λόγῳ ἣν καὶ ἐνεργείας κατὰ τὸ σύνηϑες παραβο"λικῆς καὶ ἑρμηνείας τοῦ ἀνέφλυεν, ἐπάγει 
παραβολὴν ταύτην" ὡς δὲ λέβης ζεῖ ἔνδον ἐπειγόμενος πυρὶ πολλῷ, χνίσσῃ μελλδόμενος ἁπαλοτρεφέος 10 
σιάλοιο πάντοϑεν ἀμβολάδην, ὑπὸ δὲ ξύλα κάγκανα χεῖται, ὡς τοῦ καλὰ ῥέεϑρα πυρὶ φλέγετο, ζέξ 
δ᾽ ὕδωρ, οὐδ᾽ ἔϑελε προρέειν, ἀλλ᾽ ἴσχετο, τεῖρε δ᾽ αὑτμὴ ᾿ Ηφαίστοιο βίη πολύφρονος. Καὶ ἔστιν éx 

380 τῆς τοιαύτης παραβυλῆς σαφέστατα νοῆσαι, ὕπως ὑπὸ ᾿ Ηφαίστου πυρὶ φλεγέϑοντος ὁ avg διέ- 
χειτο. οὐ γὰρ ἐβράττετο, οὐχ ἐχάχλαξεν, οὐκ ἐπάφλαζεν, ἀλλ᾽ ἔζεεν., ἐπαναπαυσαμένου τοῦ ποιητοῦ 
τῇ τοιαύτῃ ὀνοματοποιίῳᾳ ὡς λειότερον ἐχούσῃ διὰ πιϑανότητα. διὸ καὶ ἐν ἀρχῇ καὶ τέλει τῆς παρα- 
βολῆς αὐτὴν ἔϑετο, λειοτέραν οὖσαν καὶ τοῦ σιγμοῦ, ὅσον χαὶ τὸ ξ στοιχεῖον, ἐξ οὗ τὸ ξέειν, ἦρε- 
μαιότερον ἦχον ἔχει τῆς τοῦ G προφορᾶς, ἐξ οὗ ὀνοματοπεποίηται ὃ σιγμός. οὕτω δὲ καὶ τὸ ἀνέ- 
φλυε προσυνέστερόν ἐστι τοῦ καχλάζειν xci τοῦ βράζειν καὶ τῶν ὁμοίων, & περ οὐχ «v πιϑανῶς ἐπὶ 
ὅλου ποταμοῦ λέγοιντο πάσχοντος ϑερινὴν ϑερμότητα. ζέσιν μὲν γὰρ παϑεῖν οὐ πάνυ τι τολμηρὸν 
εἰπεῖν ἐπὶ τοσούτου ποταμοῦ" χαχλάσαι δὲ φάναι αὐτὸν ἤ τι τοιοῦτον οὐκ ἔξω ἀναιδοῦς ἐν λόγῳ ϑρα- 
σύτητος. ὅτι δὲ ἐκ τοῦ Bv καὶ τὸ ἐχζεστὸν, οὐ κρέας, ἐχεῖνο yag ἀνάβραστον ὁ κωμικός φησι, δῆλον 
ἐκ τοῦ εἰπόντος, ὡς τὸ σευτλίον εὐχυλώτερόν ἐστι «goo, ἐκζεστὸν δὲ λαμβ, θανόμε ἕγον μετὰ γάπυος, 

40 λεπτυντιχώτερον Ἀχαὶ ἑλμίνϑων φϑαρτικόν. (Vers. $63. ) To δὲ ἔνδον “πρὸς ἀχρίβειαν κεῖται. οὐ 20 

γάρ ἐστιν ἔξω ζέειν τὸν λέβητα, ἐντὸς δὲ καὶ μόνον, ὅπου τῷ ὕδωρ᾽ ἐφ᾽ οὗ καὶ κυριολεχτεῖται τὸ ξέεεν. 
δύναται δὲ τὸ ἔνδον συμβιβασϑῆναι χαὶ πρὸς τὸ ἐπειγόμενος, ἵνα jj, ἔνδον ἐπειγόμεχος, ὃ περ ὅμοιόν 
ἐστι τῷ, ὀπὸς ἐπειγόμενος, ὃ ἤδη προγέγραπται. τοῦτο δὲ ὡς περ xai τὸ, πυρὶ πολλῷ, χαὶ τὸ, ξύλα 

χάγχανα, ovy ἁπλῶς ἐν ἀργῷ κεῖνται, ἀλλ᾽ ὅτι μὴ λοετροχόος οὗτος Ó λέβης, οὐδ᾽ ὡς εἰς ποδάγνιπτρα 

3j ἄλλο τι βράσμα ὕδατος, ἀλλ ἐπὶ ἑψήσει Χρέατος, εἰς ἣν καὶ τὸ κρεῖον χρήσιμον τὸ ἐν ταῖς λιταῖς. 
σίαλος γὰρ ἕψεται" διὸ καὶ ἐπείγεται ὁ τοιοῦτος λέβης, ἵνα μὴ ἄλλως ἔχων ἀχρειώσῃ τὸ ἕψημα πυρὶ 

c 9 
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ἁπαλῷ κατὰ τὸν εἰπόντα διοιχονομούμενος. καὶ γλυκύτητα δὲ νῦν τὸ ἐπειγόμενος ἔχει, ὡς ἐπὶ ἐμψύ-. 

χοῦ τεϑεῖσα τοῦ λέβητος. ren 3564.) To δὲ) avícn μελδόμενος, ἀντὶ τοῦ τήχων τὸ λίπος “τοῦ 

κρέατος. γίνεται δὲ τὸ μέλ δειν ἀπὸ τοῦ τὰ μέλη δαίειν ἤτοι καίειν. xul ἔστιν ἡ φράσις XOU. ets 

γὰρ, εἰπεῖν χνίσσην μετὰ τοῦ Y ἐν πτώσει αἰτιατικῇ, ἵνα ἔλεγεν i ὅτι τήκων ὁ λέβης τὴν κνίσσαν. Ὅμηρος 
δὲ ἀντὶ παϑητιχοῦ δεξάμενος τὸ μελδόμενος Mes ὅτι τηκόμενος τῇ χνίσσῃ, τουτέστιν οὐ τῷ χαλκῷ 

So πάσχων ὃ λέβης τὴν τῆξιν τῷ στερεῷ καὶ ἀτειπρεῖ xoi ἀτήκτῳ, ἀλλὰ τῇ ἐντὸς αὐτοῦ κνίσσῃ. xal ἔστι 
τὸ σχῆμα ὅμοιον τῷ; ἔφριξε μάχη ἐγχείῃσι, χαὶ λήιον ἄσταχύεσσιν. ὡς γὰρ ἐχεῖ τῶν ἀσταχύων 2011331 
τῶν ἐγχέων φρισσόντων 7 μάχη καὶ τὸ λήιον λέγονται φρίσσειν αὐτοῖς, οὕτω χἀνταῦϑα τῆς χνίσσης 

μελδομένης , 0 ἐστι τηχκομένης, 0 λέβης τῇ κνίσση λέγεται μέλδεσϑαι. τινὲς δὲ τὰ χνίσσῃ φασὶν οὐδετέ- 

ρως, λέγοντες τὸν λέβητα τήκειν τὰ χνίσση, τουτέστι τὰ Mm, ἐν τῷ ζέειν. τοῦτο δέ, φασιν, A 10 

Ὁμηρικόν" οὐ γὰρ εὕρηται παρὰ τῷ ποιητῇ καϑὰ ne ̓ ἄλλοις τὸ κνίσσος οὐδέτερον. ὅτι δὲ ἡ χνίσσα xci 
δι᾿ ἑνὸς γράφεται 6, ὁμοίως τῷ πίσα; δεδήλωται xai ἐν τοῖς εἰς τὴν Ὀδύσσειαν. 'Ioréov δὲ καὶ oni 

τῆς κνίσσης καὶ ῥῆμα ἐστι χνισσῶ χνισσώσω, xci ὄνομα χαιγὸν ἅμα χαὶ χοινὸν παρὰ Ównvaio τὸ 
«γισσότερος, οἷον, χνισσότερος ὧν τοῦ Οδυσσέως Μίελανθίου. Σίαλον δὲ ἁπαλοτρεφέα φασὶν οἱ πα- 
λαιοὶ τὸν ἤδη χοῖρον, ἁπαλοτρεφέα λεγόμενον πρὸς διαστολὴν τῶν συάγρων. σίαλος. γὰρ ὃ ἐν οἴχῳ 

τρόφιμος παρὰ τὸ σιτεῖσϑαι ἅλις. TO δὲ ἀμβολάδην ἀντὶ τοῦ ἀναβλητιχῶς ἢ ἀναβολικῶς ἀπὸ ῥήμα- 
τος τοῦ ἀναβάλλειν, ἐξ οὗ καὶ τὸ χαλκεῖον ἀναβάλλειν λέγεται ἤγουν ἀναζέειν διὰ φλογὸς ὑπερβολὴν 

4o καὶ ἄνω χάτω ποιεῖν τῇ χινήσει τὸ ὕδωρ ἐν τῷ παΐφλάζειν. χεῖται δὲ ἡ λέξις καὶ παρὰ ᾿ Ἡροδότῳ, 
ἔνϑα ἱστορεῖ χρήνην περὶ μέσας νύχτας ζέουσαν ἀμβολάδην. ἐντεῦϑεν nai ἐπὶ τῶν ὀρυσσόντων τὸ ἄνω 
ῥίπτειν τὸ χῶμα ἀναβάλλεσθαι xai ἀναβάλλειν φασὶν οἱ παλαιοὶ, xci τὴν τοιαύτην γῆν ἀμβολάδα. 20 
καὶ ἀναβάλλεσθαι δὲ ἐντεῦϑεν εἴρηται τὸ πνεῦμα ἀνάγειν, ὡς T0, ὁ δ᾽ ἀναβάλλετο καλὸν ἀείδειν. 

Ailiavóg δὲ γῆν ἐπιβάλλειν φησὶν, οὗ τὸ ἐναντίον γῆν ἀναβάλλειν, ὡς ἀνωτέρω εἴρηται. ἐνταῦϑα δέ 
φασιν οἱ παλαιοὶ καὶ ὡς πολλὴν ἐνάργειαν ἡ παραβολὴ ἔχει. ov γὰρ ἁπλῶς παραλαμβάνει λέβητα, 
ἀλλὰ ἐπειγόμενον πυρὶ, xoi τούτῳ πολλῷ, καὶ ὑποκαιόμενον ξύλοις οὐ γλωροῖς ἀλλὰ ξηροῖς xai 
πάνυ ἐπιτηδείοις ἀνακαίεσϑαι, καὶ οὐδὲ λοετροχόον ὄντα, παρειλημμένον δὲ εἰς ἀνάβρασιν σπουδαίου 
χρέατος. Κάγκανα δὲ γίνεται παρὰ τὸ καίειν xol καίνειν, τὰ εἰς τὸ χαίεσϑαι καινόμενα ἤτοι χκοπτό- 
μένα. Παυσανίας δὲ δανὰ τὰ τοιαῦτα ξύλα καλεῖσθαι δηλοῖ. φησὶ γάρ' δανὰ, εὐχέαστα, ξηρὰ, 
παρὰ τὸ δαίεσϑαι. δῆλον δὲ ὅτι εὐκχέαστα τὰ εὔχλαστα. χεᾶάσαι γὰρ ἐπὶ ξύλων τὸ κόψαι, ὡς ἐν Ὀδυσ- 
cic. (Μεγ. 566.) Τὸ δὲ, οὐδ᾽ ἔϑελε προρέειν, δηλοῖ μὲν τὸ οὐκ ἠδύνατο. χαὶ ἔστι καὶ αὐτὸ γλυχύ- 

5o τῆτος ὁμοίως τῷ, τὰ δὲ δένδρα οὐδέν μὲ ϑέλει διδάσκειν. "ἀδίπλαστον δὲ ἔχει τὸ ὁ κατὰ μέτρου ϑέλη: 3o 
σιν, ὃ πὲρ μυριαχοῦ γίνεται. ὅτι δὲ τὸ οὐκ ἤϑελε ταὐτόν ἐστι τῷ οὐκ ἠδύνατο, δηλοῖ ἐπαγαγὼν εἰς 
ἑρμηνείαν εὐθὺς τὸ, ἀλλ᾽ ἴσχετο. (Vers, 567.) Πολύφρων δὲ “Πφαιστος, ὡς καὶ πρὸ ὀλίγων πολύμη- 
Tig, διὰ τὰ χατὰ mio μυρία τεχνικὰ μεϑοδεύματα. (Vers. 369.) Ὅτι ὃ Ξξάνϑος, ἐκκαίοντος αὐτὸν 
"Hqaicrov, ἀναβοᾶται πρὸς τὴν Hoav οὕτως" " Hoy, τίπτε σὸς υἱὸς ἐμὸν ῥόον ἔχραε χήδειν, 0 ἐστιν 

ἐπέπεσε βλάπτειν ἐξ ἄλλων, ἤγουν δίχα τῶν ἄλλων ϑεῶν μόνος αὐτός; καὶ ἔστιν ὃ λόγος οὗτος προκχλη- 
τιχκὸς τοῦ τὸν “Ἥφαιστον παύσεσϑαι xoi τὴν ἐπ᾽ αὐτῷ τερατείαν. εὐθὺς γὰρ ἡ “Ἥρα φϑέγξεται 
ἰάχουσα, ὡς ὑπέσχετο, xai αὐτὸς ἐφέξει: κατασβέσας ϑεσπιδαὲς πῦρ. Τὸ δὲ, ἐμὸν δύον, δηλοῖ. ὡς 
Ξάνϑος λαλεῖ οὐχ ὃ xa ὕδωρ, ἀλλ. ὃ δαιμόνιος αὐτοῦ ταμίας, οὗ πὲρ οἷόν τι σῶμα 0 ῥόος. Τὸ δὲ 

ἔχραε ἀρχή ἐστι καὶ αὐτὸ τῆς συνϑέσεως τοῦ ζαχρηοῦς, ὡς καὶ προηρμήνευται. χαὶ τοιοῦτον μὲν τὸ 
λεχϑὲν ῥητόν. ᾿ἐφεξῆς δὲ (Vers. 570. ) τὸ, οὐ μέντοι ἐγὼ τόσον αἴτιός εἶμι, ὅσον οἱ ἄλλοι πάντες 4O 
ὅσοι τοῖς δεῖνα, οἷον τοῖς Τρωσὶν, ἀρωγοὶ, ἐρεῖ ἂν ὃ ἐξ ἑαυτοῦ etg ἑτέρους μεϑιστῶν τὴν αἰτίασιν. 
γος: τὰ ) To δὲ, -ἀλλ ἤτοι μὲν ἐγὼ. ἀποπαύσομαι, εἰ σὺ κελε MCN ̓παυέσϑω δὲ καὶ οὗτος, εἴποι 

θο ἂν 0 ἐξ ἀξιώσεως χαταλλαττόμενός; τινι. ὃ δὲ ἀφ Am μὴ ἂν βοηϑῆσαι τῷδε τινὶ ἔχει εἰπεῖν 
T0, ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ καὶ τόδ᾽ ὀμοῦμαι μη more τῷ δεῖνι ἀλεξήσειν χακὸν ἤμαρ. (Vers. 367. ) Σημείωσαι δὲ 
ὡς παρατρέχειν εἰωϑὼς ὃ ποιητὴς τὰ μὴ πρὸ ἔργου αὐτῷ σιωπᾷ χανταῦϑα παντελῶς, τί ἂν ᾿“χιλλεὺς 
ἐποίει, ue ὁ Ἥγφαιστος ἑαυτὸν τῷ Ξάνϑῳ ἐνέβαλε πυρὶ φλεγέϑοντι. καὶ ὡς μὲν διεξέφρυγεν, εὐνόητόν 
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ἐστιν. εἰ δὲ καὶ “Ἥφαιστος τὸν ποταμὸν καίων τοῦ ᾿Ζχιλλέως ἀπείχετο, 0 μῦϑος ὑποβάλλει γοεῖν, ὡς 
εἰκὸς y οἷα καὶ τὸν ποταμὸν πλάσας ὀλέϑριον μὲν τῷ iA, σωστιχὸν δὲ τοῖς Τρωσὶν, ἑκατέρων γὰρ 

εἶχε καὶ ἐκεῖνος δύναμιν. οὕτω χαὶ Ποσειδῶν οὐ μόνον "σεισίχϑων, ἀλλὰ καὶ ἀσφάλιος, καὶ ᾿Ἑρμῆς1242 
οὐ μόνον κερδῷος, ἀλλὰ xol ζημίας ποιῶν κατὰ τὸν χωμιχὺν, καὶ Φοῖβος οὐ μόνον ᾿Απόλλων, ἀλλὰ 

καὶ ἰατρὸς καὶ OUALOG, 0 ἐστιν ὑγιαστιχὸς, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ εἴρηται" καὶ ὅλως ἀρετὴ προσώπου τὸ τὰ 
ἐναντία δύνασθαι ὡς ἐν καιρῷ ἄμφω μεταχειρίζεσϑαι. οὕτω Νέστωρ, εἰ καὶ ψεῦδος οὐχ ἐρέει ὡς 
μάλα πεπνυμένος, ἀλλ᾽ ἐν καιρῷ ψεύσεται. οὕτως Αἴας ἀνδριζόμενος £a" Ore xot νῶτα δείξει μαϑὼν 
τὰ τοῦ Διὸς τάλαντα δυστυχῶς αὐτῷ βρίσαντα. εἰ δὲ xol συνετός που ἀνὴρ μανίαν ὑπεχρίνατό ποτε, 
ovx ἂν ϑαυμάσοι zig, πολλοὺς καὶ ἄλλους μαϑὼν ὀργάνῳ τοιούτῳ μεγάλα καταπραξαμένους καλά, 

10 (Vers. 382.) Ὅτε γαλήνης φραστιχὸν τὸ, ἄψοῤῥον δ᾽ ἄρα κῦμα κατέσσυτο. 
(Vers, 385.) Ὅτι φοβερὰν κανταῦϑα συμβολὴν μάχης ἐκ φράζων ὁ ποιητὴς τὴν τῶν ϑεῶν το 

ἀγριαίνει τὸ χωρίον τερατώδεσσιν ἐννοίαις χαὶ τραχείαις λέξεσιν, εἰπών" ἐν δ᾽ ἄλλοισι ϑεοῖσιν ἔρις πέσε 
1382βεβριϑυῖα ἀργαλέη , δίχα δέ σφιν ἐνὶ φρεσὶ ϑυμὸς à ἄητο. περίφρασις δέ ἐστιν αὐτὸ τοῦ δίχα φρονεῖν 

ἤγουν διχονοεῖν. σὺν δ᾽ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ κ) ὁμάδῳ, βράχε δ᾽ | εὐρεῖα oov, ἀμφὶ δ᾽ ἐσάλπιγξε 
μέγας, οὐρανός" cis δὲ Ζεὺς ἥμενος Οὐλύμπῳ. ἐγέλασσε. δέ οἱ φίλον ἦτορ γηϑοσύνῃ, 09 ὁρᾶτο ϑεοὺς 

ἔριδε & ξυνιόντας. Ὅρα δὲ ὅτι τὸ τοῦ χωρίου πρόσωπον τὴν ἄρχην δηλαδὴ παρίσοις ἱλάρυλνε τῷ ἄλλοισι 20 
καὶ ϑεοῖσιν. Ἔρις δὲ βεβριϑυῖα, ἣν καὶ βαρεῖαν φαμέν. Ὅρα δὲ ὅτι τὴν μὲν ἔριδα ἐμπεσεῖν εἶπε 

ϑεοῖς, τοὺς δὲ ϑεοὺς συμπεσεῖν ἀλλήλοις εἰς μάχην. (Vers, 586.) To δὲ, ϑυμὸς ἄητο, τουτέστιν 
ἔπνεε, δέδωχε τοῖς μεϑ΄ Ὅμηρον λέγειν τὸ ϑυμοῦ πγέειν. γίνεται δὲ τὸ ἄητο ὅϑεν καὶ τὸ cag a£vrog 

20 xci | ἀήτης ὁ ἐπὶ ἀνέμου. To δὲ, βράχε zOov, ἔστι μὲν χατὼ τὸ βράχεν ὕδατα καὶ ὅσα τοιαῦτα, δηλοῖ 

δὲ ἤχον, ὁποῖοι πολλοὶ γῆϑεν ἐκκύπτουσι δεινοὶ; ὧν καὶ οἱ τυφωνιχοί. ( Vers. 588. ) Τὸ δὲ, ἀξ ρον 
οὐρανὸς , οὐ συνεξ ξηρται μὲν τῇ τῆς μάχης ταύτης σεμνότητι. τί yaQ μέγα, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ “ἐρῥέϑη, 

σαλπίζειν τὸν οὐρανον, ὕπου βροντὰν ἔδει; οἰχεῖον δὲ ὅμως ἐστὶν ὡς πρός 7ὲ μάχην. Ἀπολέμου γάρ, χαϑὸ 30 
πολέμου » σημεῖον ov βροντὴ, αλλὰ σάλπιγξ. ἄλλως τε φϑάσας ὃ ποιητὴς εἰπεῖν ἐν τὴ τῶν Τρώων καὶ 

“Ἑλλήνων ἔριδι βφοντῆσαι ὑψόϑεν τὸν Δία ἐνταῦϑα ἐνήλλαξε διὰ τὸ πολυειδέστερον; σαλπίξειν εἰπὼν 

τον οὐρανὸν, χαὶ οὕτω χαινότερον μεταχειρισάμενος τὸ νόημα τὴν μὲν μιχροτέραν ἐκείνην μάχην » ἐν ἡ 
μᾶλλον ἐχρὴν εἰπεῖν σαλπίσαι TOY οὐρανὸν, ὕψωσε μεγάλῳ τέρατι, τῇ δὲ ϑείᾳ ταύτῃ μάχῃ; ὡς αὐτόϑεν 

τὸ μεγαλεῖον ἐχούσῃ, τὴν σάλπιγγα δέδωχεν. 1v δὲ χαὶ ἄλλως ποιήσει πρέπον τεράστιον τὸ σαλπίζειν 

τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ καὶ διὰ στόματος. εἰ δὲ εἶπε βροντῆσαι τὸν οὐρανὸν, οὐδὲν ἐλ ἄλει παράδοξον. Ὅρα 

30 δὲ καὶ ὅτι ὁ ποιητὴς οἶδὲ μὲν σάλπιγγα; οὐχ εἰσάγει δὲ τοὺς ἥρωας χρωμένους, αὐτῇ. σαλπίγγων. δὲ πόσα 

εἴδη , προγέγραπται. προσγραπτέον δ᾽ ἐνταῦϑιι. καὶ τῶν ᾿“ϑηναίου ἐκεῖνα, ὡς ἐγερτικὸν τι πρὸς μάχην 

καὶ ἡ σαλπιγξ. Ἡρόδωρος γοῦν, φησὶ, σαλπικτὴς , Δημητρίου πολιορχοῦντος. TO aros, οὐ δυναμένων 

τῶν στρατιωτῶν τὴν ἑλέπολιν προσαγαγεῖν τοῖς τείχεσι διὰ τὸ βάρος, δύο ἅμᾳ σάλπι͵ γξι σημαίνων ὑπὸ 

τῆς ἀδρότητος τοῦ ἤχου τοὺς σερατιιόξας ἡνάγκασε προϑυμηϑέεας προσαγαγεῖν τὴν μηχανὴν. ἦν δέ, 

φῆσι; σάλπιγξ χαὶ ἐν πομπαῖς. γυνὴ "γοῦν τις 4χλαὶς ἐν. I. ἑξανδρείᾳ ἐσάλπισε τὸ πομπικὸν ἐν καιρῷ 4o 

πομπῆς. μνηστέον δ᾽ ἐν τούτοις zc ὅτι Φύλαρχος ̓ ἔσχωιμέ τινα ὡς ἀπόλεμον; εἰπὼν παροιμιωδῶς T0, 

πολεμίας σάλπιγγος. οὐδ᾽ ἐν ὕπνοις ὑπομένων ἀκούσαι" χαὶ ὕτι οὐ μόνον σάλπιγ) "ἐς ἀνέχαϑϑεν ὄργανα 

βοῆς τὴς ἐν πολέμῳ ἦσαν, ἀλλὰ xci βύχανα, ὡς δηλοῖ τὸ, πῦχται τέσσαρες ἀνέβησαν, ἐπὶ τὴν σκηνὴν 

μετα. σαλπιγχτῶν καὶ βυχανιστῶν. χαὶ χέρατα δὲ καὶ στρόμβοι νόμον τοιοῖ; τον ἤχουν. ὡς δὲ καὶ δαλὸς 
Ao ἀνημμένος μάχης ἦν σύμβολον, Εὐριπίδης δηλοῖ. (Vers. 389.) 7Πελᾷ δὲ ὁ Ζεὺς γηϑοσύνῃ, ὁρῶν ϑεοὺς 

ἔριδι ξυνιόντας, μυϑιχῶς μὲν» καϑὰ χαὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ ὁ βασιλεὺς ᾿“γαμέμνων. ἱστορεῖται χαίρειν τοὺς 

ἀρίστους ὁρῶν ἐρίξοντας, τον, Ὀδυσσέα δηλαδὴ χαὶ τὸν Ay, QUY ὅτι ἁπλῶς ἤριξον, ἀλλ᾽ ὅτι πὲρ 

εἰς ἀγαϑὸν ἀπέβλεπε τὰ τῆς ἔριδος, ὡς ἐκεῖ γέγραπται. οὕτω γὰρ χαὶ νῦν Ζεὺς ἐπ eyed ἔριδι γέγηϑε 

φίλερις ὧν ἐν καλῷ" ἐπεί τοι ὁ τὴν ἐπὶ xoxo ἔριν φιλῶν. ἀχούσοι ἂν ἔχϑιστος εἶναι » ἀεὶ γὰρ αὐ τῷ ἔρις 

φίλη. καὶ οὕτω μὲν κατὰ τὸν μῦϑον. κατὰ δὲ αλληγορίαν. αἰγίττεσϑαί φασι τὸν τοιοῦτον λόγον τὸ παρὰ 

τοῖς φυσικοῖς λεγόμενον γεῖχος καὶ τὴν φιλίαν τὴν αὐτῷ ἀντικειμένην s χαίρειν δὲ τὸν Δία τῷ νείκει, 
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50 διότι λύει τὸν σφαῖ ἔρον καὶ γίνεται. οὕτω τὸ νεῖχος γενέσεως. αἴτιον" καὶ ἄλλως δὲ, ἐπεὶ ἐξ ἐναντίων 
ποιοτήτων ἡ τοῦ παντὸς συνέστηχεν ἁρμονία, χαίρει xci οὕτω τῇ ϑείς μάχῃ 0 Ζεύς. δῆλον δὲ ὅτι τῶν 

στοιχείων ἕχαστον , ἐχ ποιοτήτων δυάδος συνεστὼς, τῇ μιᾷ μὲν συνέχεται, ϑατέρῳ δὲ διέστηκεν" οἷον 

ὴ "E τῷ ὕδατι χατὰ ψυχρότητα συγγενῶς ἔχουσα, ὅμως κατά γε ξηρότητα ὡς ὑγροῦ ἐχείνου ὄντως 
ἀφίσταται , «al ὕδωρ αὖϑις, ἀέρι uad ὑγρότητα οἰχειούμενον , κατὰ ϑερμότητα ὡς ψυχρὸν διέστηζε, 
χαὶ ἀὴρ αἰϑέρι κατὰ ϑερμότητα κοινωνῶν χατὰ ὑγρότητα ὡς ξηροῦ πεφυχότος ἀπεσχοίνισται, xal 
αἰϑὴρ δὲ πρὸς γῆν, εἰ xci κοινόν τι ἔχει τὸ Énoov , ἀλλὰ TO ϑερμὸν ὡς πρὸς Ψυχραν. αὐτὴν ἴδιον 

ἀπηνέγκατο. οὕτως ya τοῖς τοιούτοις ἡ ἔρις. διὸ xci ὁ Ζεὺς, ὁ τοῦ παντὸς εἴτε γοὺς εἴτε ψυχὴ 
καϑ' “Ἕλληνας; ἐπ᾽ αὐτῇ χαίρων πεποίηται. εἰ δὲ εὐξάμενός τις παρὰ τῷ ποιητῇ τὴν ἔριν ἔχ τε ϑεῶν 

ἔχ τ᾿ ̓ ἀνϑρώπων ἀπολέσϑαι, καὶ χατὰ τῆς τοιαύτης ἔριδος εὔξαιτο, ᾿οἰχήσεσϑαι ἂν τὸ πᾶν οὕτως τὸ 

ἔφασάν τινὲς τῶν παλαιῶν. To δὲ, ἔριδι ξυνιόντας, ἀνάπαλιν μὲν εἴρηται προς τὸ, διαστήτην ἐρίσαντε, 
καϑυπογράφει δὲ χαὶ αὐτὸ τὴν φύσιν τῆς ἔριδος, ἥτις διϊστῶσα τοὺς φίλους, ὡς ἀλλαχοῦ εἴρηται; εἶτα 

60 συνάγει εἰς πόλεμον, ὡς ἐνταῦϑα ἤδηλ ovre. "Ioréov δὲ xci ὅτι τὸ, ἐγέλασε δέ οἱ φίλον ἦτορ, ῥηϑήσεται 

ποτὲ πρὸς τινὰ qu. ἰόμαχον, καὶ ὅτι TO , ἐγέλασε γηϑοσύνῃ; πρὸς διαστολὴν ἑ ἑτέρου γέλωτος εἴρηταῦ τοῦ! 333 
κατὰ βάρους ψυχῆς, ὁποῖος καὶ ὁ ἐν Ὀδυσσείᾳ “Σαρδώνιος, χαὶ ὁ παρ᾽ Ἡσιόδῳ 02, χαϑ'᾽ ὃν o Ζεὺς 

ἐξεγέλασεν. ( Vers. 3g1. Jo Ori τὸν " Aorv πρῶτον ποιεῖ Ὅμηρος ἐ ἐφορμῶντα τῇ osa, E γὰρ τὸν 
ἀλόγιστον χωρῆσαι κατὰ τῆς ἀλληγορουμένης εἰς φρόνησιν. φησὶ γὰρ" ἦρχεν "Aons. Qrvorógog , χαὶ 

πρῶτος ᾿4ϑηναίῃ ἐπόρουσε, χάλκεον ἔγχος ἔχων, χαὶ ονείδιον φάτο μύϑον" τίπτ᾽ αὐτ᾽, ὦ χυνάμυια,, 

1243η χατά τινὰς χυνόμυια, ϑεοὺς ἔριδι ξυνεκλαύνεις : ϑάρσος ἄητον ἔχουσα; μέγας δέ σε ϑυμὸς ἀνῆκεν. 

εἶτα ( Vers. 596. ) xoi ἀναμιμνήσκει ὡς αὐτὴ τὸν Διομήδην ἠρέϑισε χατ᾽ αὐτοῦ, εἰπών" ἢ οὐ μέμνῃ, 20 

ὅτε Τυδείδην ἀγῆχας, οὐτάμεναι; αὐτὴ δὲ πανόψιον ἔγχος ἑλοῦσα ἰϑὺς ἐμεῦ ὦσας, διὰ δὲ χρόα χαλον 

ἔδαψας. χαὶ οὕτως εἰπὼν ἐπάγει ἀπειλήν" τῷ σ᾽ αὖ, ἤγουν διό σε vvv, YT ἀποτισέμεν, ἤγουν ἐμποινί- 
μως ἀποδοῦναι, ὃ ὅσσα u £opycc, ἤγουν ἔργοις ἐλύπησας. Καὶ ὃ ὅρα τὸν ἄφρονα ἐπὶ τὴν ̓ 4ϑηνᾶν nera 
τιϑέντα τὰ ἑαυτοῦ 5 τὴν ἀναίδειαν δηλαδὴ χαὶ τὸν ϑυμὸν καὶ TO φιλόνεικον. τοιοῦτον yaQ ἡ sexi, 
ϑέλουσα μὲν εἶναι 0 πέρ dn, τὰς προσφόρους δὲ χλήσεις ἀπαναινομένη χαὶ τῇ ἀρετῇ αὐτὰς ἐπι- 
γράφουσα. μωρίας δὲ χαὶ ἡ κατὰ τὸν “Διομήδην ἀνάμνησις; Ὁμηρικῆς μέντοι ἄλλως δεξιότητος ἔνδειξις. 
δηλ oUtGL γὰρ ὡς, ἐὰν διὰ μέσου τοῦ Διομήδους ἡ 4ϑηνᾶ περιγέγονεν "Motos, πολλῷ πλέον αὐτὴ àv 

ἑαυτῆς. (Vers. 592.) Ῥινοτόρος δὲ "Aons , ὡς ἄν τις εἴποι βυρσοτόμος κατὰ τοὺς παλαιούς" δεῖ γάρ, 
φασιν; ἀσπίδος διατορῆσαι ῥινὸν, εἶτα σώματος ἐφικέσθαι" ἢ καὶ ὅτι ῥινὸν ἤτοι χροῦν πρῶτον τέμνει 

10 τῶν πληττομένων. εἶτα TOU βάϑους ἐ πφιχνεῖται. δῆλον δὲ ὃ ὅτι ταλαύρινος αὐτὸς ὧν ὁ Ἄρης, τουτέστι 30 

τάλανα ῥινὸν ἔχων, ῥινοτόρος ἐν ἄλλοις γίνεται " xoi ὅτι ἀπὸ τοῦ ῥινοῦ καὶ βόες λαρινοὶ καὶ ταῦροι 
oí μέγα zc παχὺ δέρμα ἔχοντες" καὶ ὅτι οὐδὲν σεμγὸν "Aost τῷ ῥινοτόρῳ » & μὲτ ᾿ ὀλίγα βληϑεὶς ὑπ 
A vac λύεται τὰ μέλη. To δὲ, χαὶ πρῶτος ἐπόρουσε; πρὸς ἑρμηνείαν εἴρηταν τοῦ, ἦρχεν "owe. 

ἄλλως yep τὸ ἄρχειν ἀσαφὲς ̓  οἷα καὶ ἐπὶ τοῦ ἡγεμονεύειν νοούμενον. ἐνταῦϑα δὲ οἱ ἀλληγοροῦντες 
φασὶν ὅτι ἄλλως οὐ γίνεται μάχη ᾿“ζϑηνᾶς xo "Aotos, εἰ μὴ αὐτὸς ἐπαναστῇ κατάρξας, ὡς οὐδὲ μεταξὺ 

δούλου χαὶ δεσπότου, εἰ μὴ τὸ ἀνδράποδον ἀναιδεύσεται. € Vers. 393.) Τὸ δὲ, χάλχεον ἔγχος, καὶ 
ὃ χάλκεος Aon , ἢ ϑώραξ, καὶ τὰ τοιαῦτα μετουσιαστιχ, xai ὁ ἐχκεῖϑεν συναιρεϑ εὶς χαλκοῦς, 
παρεισέχριγαν τῷ βίῳ καί τινα Διονύσιον ποιητὴν καὶ ῥήτορα, ὃς χαλκοῦς, φασιν, ἐχλήϑη διὰ τὸ 
συμβουλεῦσαι ᾿᾿ϑηναίοις χαλκῷ νομίσματι χρήσασϑαι. ὁ δ᾽ αὕτος χαὶ τοὺς ἐμπαϑῶς Ἐμοὐθυμεϑοῦς | 
οἴνου zvAixoy ἐρέτας ἔφη, ὡς ἱστορεῖ ὁ γράψας T0, μητρόπολις τῶν δεινῶν ὁ οἶνος, δι᾿ ὃν αἱ μέϑαι, 4o 
αἱ μανίαν, al παροινίαι. καὶ χλέπτης δέ τις παρ ̓ 4ττικοῖς χαλκοῦς ἐκαλεῖτο , εἰς ὃν ἐγκρατῶς τοιχωρυ- 

20 χοῦντα καὶ ἐκπλήττοντα ἔσκωψε Δημοσθένης τὸ, μὴ ϑαυμαΐζετε, ὦ ̓ 4ϑηναῖοι, χαλκοῦς κλέπτας; εἰ 

τοὺς παρ᾽ ὑμῖν πλινϑίνους οἴκους διορύττουσι. (Vers. $94. ) Κυνάμυια δὲ ἡ αγναιδὴς καὶ ϑυάσεϊα 
παρὰ τὴν χύνα χαὶ τὴν μυῖαν, ἀναιδὴ ζῷα καὶ “ἄμφω. κοινότερον δὲ τοῦ κυνάμυια τὸ κυνόμυια. χαὶ ἐξ 
ἐχείνου δοχεῖ. γενέσϑαι τοῦτο, χαϑὰ χαὶ ἐκ τοῦ μεσοπόλιος ὁ μεσαπόλιος χαὶ ἐκ τοῦ τιϑοβώσσειν τὸ 
τιϑαβώσσειν, ἐξ ὧν τὸ τιϑαιβώσσειν καὶ ὁ μεσαιπόλιος, ἔτι δὲ καὶ χαϑὰ ἀχρύχολος ἀκράχολος παρ᾽ 
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᾿Δττικοῖς, καὶ ὀσταφὶς ἀσταφὶς xot ἀπομείρεται ἀπαμείρεται παρὰ Ἡσιόδῳ. τινὲς δὲ χυνάμυιαν qae 

τὴν. τῶν χυνῶν IQ y ἤτοι TOV χρότωνα. ἕτεροι δὲ διὰ τοῦ U γράφουσι τὴν ἄρχην τῆς λέξεως ros 
γοοῦσι κινάμυιαν τὴν μὴ ἔχουσαν ἡφεμαῖον TO βλέμμα, αλλὰ κινοῦσαν συνεχῶς τοὺς μύας τῶν ὀφϑαλ- 

μῶν. ταύτην δὲ τὴν λέξιν ἐν τοῖς ἑξῆς 57 "Ho« XC TG τῆς “Ἀφροδίτης ? ἐρεῖ προσφυέστερον. 7] δ᾽ αὐτὴ καὶ 

τὴν Ἄρτεμιν ἀδεῆ κύνα καλέσει" τοῦτο δὲ οὐ προσφυὼς, ἀλλὰ γνενικημένη ϑυμῷ. Ὅρα δὲ ὅτι Ὅμηρος 

μὲν ἐνταῦϑα σχῶμμα ἐκ τῆς μυίας ηρανίσατο, xci ταῦτα ἑτέρωϑιε σεμνύνας τὸ ζωὔφιον ἐ ἐν TQ, καί οἱ 

μυίας ϑάρσος ἐνέϑηχεν. οἱ δὲ ὕστερον παιδιὰν αὐτῇ ἐπωνθμασάν τινα, ἣν χαλκὴν μυῖαν ὠνόμασαν, 

περὶ ἧς φράξουσιν οὕτω. καταδεῖταί τις φακίῳ τὰς ὄψεις, xci χα "ταστὰς εἰς μέσον τῶν συνειλεγμένων 3o 

παριὼν φωνεῖ" χαλκὴν μυῖαν ϑηράσω. οἱ δὲ κύκλῳ ἑ ἑστῶτες βίβλοις ἢ ῇ καὶ ταῖς χερσὶ παίοντες ἀποχρί- 
10 νοντοαι" ἄλλ᾽ οὐ λήψῃ. οὗ δὲ ἂν λάβηται, xc D iornott ἐχεῖνον εἰς τὴν ἑαυτοῦ χώραν. λέγεται δὲ χαλχὴ 

μυῖα πρὸς διαστολήν. εἰσὶ γάρ τινὲς καὶ χαλκαῖ μυῖαι συννεμόμεναί, φασι, τοῖς χανϑάροις , χαλκί- 

ζουσαι τῇ χροιᾷ» αἷς οἱ παῖδες κηρία; φασὶ, προστιϑέντες ἀφιᾶσιν. ὅτι δὲ ἡ μυῖα καὶ τὴν μυιοσόβην 

συντίϑησι» δηλον. ἔστι δὲ αὕτη ὄργανον τι ἐκ τριχῶν; δι᾿ οὗ piat ἀποσοβοῦνται. 5 παρείχασέ τις 

παλαιὸς ἐπὶ σχώμματι πώγωνα καϑειμένον, ἤγουν γένειον μακρόν. C Vers. 595. ) Θάρσος δὲ ἄητον τὸ 

πολὺ καὶ γοργὸν κατὰ ἄνεμον ἀπὸ TOU ἄω τὸ πνέω xci ,προϑυμοῦμαι. εἶπε γοῦν πρὸ μιχροῦ, ὅτι καὶ 
ϑυμὸς ἄητο ἐν φρεσὶ, τουτέστιν ἔπνεεν. ἴσως δ᾽ ἐκ τούτου xal τὸν Ἥφαιστον φϑάσας πέλωρ αἴητον 

ἔφη κατὰ πλεονασμὸν τοῦ p. ποιητυκαὶ δὲ λέξεις καὶ ἄμφω; ἃς οὐκ ἂν φιλοίη τις πεξογραφῶν. Το δὲ 

ἀνῆκε δηλοῖ μὲν καὶ γῦν τὸ ἀνέπεισεν. ἔστι δὲ κυρία ἡ λέξις, διὸ xc δὶς ἐνταῦϑα συνεχῶς ἐχρήσατο, 
ἀνῆχεν εἰπὼν καὶ crece. ( Vers. 397. ) Πανόψιον δὲ & ἔγχος ἢ τὸ πᾶσιν ὁρατὸν ἢ τὸ πάντων τελευταῖον 

20 χαὶ ἔσχατον χαὶ μεῖζον, ἀπὸ τοῦ οψὲ, ἢ ἀπὸ τὴς ὀψίας; ἥτις ἐστὶν ἔσχατός τις χαιρός. κ᾿ Ἀντίμαχος δὲ 4o 

ὑπονόσφιον γράφει. καὶ τί μὲν σημαίνει τοῦτο, οὐχ ἑρμηνεύουσιν οἱ παλαιοί" φασὶ δὲ ὡς καὶ τί ϑέλει 

δηλοῦσθαι, δῆλον. ἴσως δὲ δηλοῖ τὸ ἐκ τοῦ Διομήδους ὑπ᾽ αὐτῆς γοσφισϑὲν 1 ἤτοι χωρισϑὲν χαὶ «gna 

σϑὲν. ( Vers. 398. ) To δὲ, ὦσας xc i ἔδαψας, ἀνεπιτήδευτα ἐνταῦϑα φυσικὰ πάρισα. ἔστι δὲ χαὶ dàs 

TO ἔδαιψας ἰσον τῷ ἐδάρδαψας, περὶ ὧν προγέγραπται. (Vers. 999.) Ἰστέον δὲ ὅτι ὁ γενόμενος ἐγκρατὴς 
13342090v ἐρεῖ τὸ, νῦν σὲ οἴω ἀποτισέμεν καὶ ἑξῆς; ὡς προέχκειται. ( Vers. 4oo. ) Ὅτι τὴν τῆς AO veg 

ἀσπίδα σεμνολογῶν; ἣν "Aus οὔτησε μιαιφόνος ἔγχεϊ μαχρῷ; ϑυσσανόεσσαν αὐτὴν λέγει; σμερδαλέην, 

ἣν οὐδὲ Διὸς δάμνησι κεραυνόρ, χαὶ ἔουχε τὴν αἰγίδα διὰ τούτων παραδηλοῦν" τοιαύτη γὰρ καὶ ἐκείνη" 

ὥστε ̓ ϑηνᾶς ἀσπίδα εἶναι "τὴν κατ΄ curi αἰγίδα. διὸ καὶ το, οὔτησε χατ ᾿ ἀσπίδα, χατ ᾿ αἰγίδα τινὲς 5o 

γράφουσιν. ( Vers. 403.) :) "Ort "Ἄρεος à ἐγχεὶ χαλκείῳ οὐτήσαντος τὴν αἰγίδα τὴς * NE αὐτὴ ἀναχασα- 

3o μένη, τουτέστιν ἀγαχωρήσασα, χαὶ ἀναποδίσασα λίϑον εἵλετο χειρὶ παχείῃ κείμενον. ἐν πεδίῳ, μέλανα; 

τρηχύν τε μέγαν Té, τόν Q ἄνδρες πρότεροι ϑέσαν ἕμμεναι οὐρον ἀρούρης. TO, ἤγουν τούτῳ, βάλε 

ϑοῦρον "άρην κατ᾽ αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα. ἑπτά δ᾽ Eaque rises πεσῶν, ἐκάνισε δὲ χαίτας, τεύχεα TE 
ἀμφαράβησε. γέλασσε δὲ Παλλὰς Oni. πολὺς γὰρ ἐν "τοῖς παροῦσι μύϑοις ὁ τῶν χρειττόνων γέλως 60 
καὶ ἡ διάχυσις. Ζεὺς οὖν οὐ μόνον τὴν φρένα τέρψεσϑοαι λέγει τὴν μάχην ὁρῶν, ἀλλὰ καὶ ἐγέλασεν, ὡς 
ἐῤρῥέϑη, » ἐπὶ τῇ τῶν ϑεὼν ἔριδι , καὶ uva δὲ νῦν γελᾷ, καχῶς διαϑεμένη τὸν Ἄρην. ἡ δ᾽ αὐτὴ καὶ 

κατὰ τῆς Aqpodt* της χωροῦσα χαίρει ϑυμῷ, καὶ τὴν άρτεμιν δὲ Ζεὺς ἐρωτῷ ἡδυ γελάσας. Ἥρα τεῖ 344 
μειδιῶσα τύπτει αὐτὴν. καὶ ταῦτα μὲν οὕτω. ᾿ δὲ ̓ ἀλληγορία ἐνταυϑα τοιαῦτα νοεῖ. Το μὲν ἀναχω- 

θῆσαι τὴν ̓ 4ϑηνᾶν Yers. 4Q9.) ro ἀσύμβατον αὐτὴς δηλοῖ πρὸς τὸν αλληγορούμενον 4e, οὐδὲν 

γὰρ κοινὸν αὐτῇ καὶ ἐχείνῳ. «Ἰίϑος δὲ εἴη ἂν μέλας vU ἡ τὴς φρονήσεως στεῤῥότης , μέλας μὲν διὰ τὸ 
4o βαϑὺυ καὶ ἐχ περινοίως δυσάρατον, τραχὺς δὲ, διότι τοιοῦτον ῃ ἀρετὴ za -Hoiodor. 010 καὶ μέγας, 

διὰ τὸ "τῆς ἀρετὴς ἄκρον, ὃς καὶ περιορισμὸς κεῖται ἀρούρης διὰ τὴν κατ᾽ αὐτὸν διαφορὰν τῶν CY- 10 

ϑρώπων, xa ἣν ἀφορίξονταν τῶν φαύλων οἱ σπουδαῖοι. ( Vers. 407. ) To δὲ πέλεϑρον ἤτοι πλέϑρον 
ὅτι διάστημά ἐστι ποδῶν ἑκατὸν ἤται πήχεων ἐς καὶ διμοίρου y καὶ «λλαχοῦ εἴρηται. Εἰ δὲ ἀπιϑάνως 

ποιεῖται ons μὲν ἑπτὰ ἐπισχεῖν πέλεϑρα ἐ ἐν τῷ πεσεῖν, Tirvog δὲ ἐν “ιδου ἐπὶ ἐννέα xeiaD at πέλεϑρα, 
ἔστυ ἐκεῖνο μὲν τη φαντασίῳ δοῦναι; τοῦτο δὲ τῇ ἀχριβείᾳ , ἣν ὁ uUDog αἰτεῖν δοκεῖ. (Vers. 408.) To 

δὲ, ἐκόνισε χαίτας καὶ ἑξῆς, ovx ἔστιν ἀλληγορῆσαι. νικᾷ yoQ ἃ μῦϑος, γελῶν πον ἐνταῦϑα καὶ αὐτὰς 20 
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ὅτι μὴ εἰς τὸ πᾶν αὐτοῦ ἡ ἀλληγορία περιγίγνεται. ( Vers. 410.) Ὅτι ὁ ἀπὸ τοῦ χείρονος ἐπηρεαζό- 

μένος εἰπεῖν δύναται τὸ τῆς ἀιϑηνὰς πρὸς TOV "Aon γηπύτιε, 0 ἐστιν νήπιε, ὡς “προεδηλώϑη" οὐδέπω 

δὴ ἐπειρράσω ὅσσον ἀρείων εὔχομ᾽ ἐγὼν ἔμεναι; ὅτι μοι μένος ἰσοφραρίξεις, 1 ἤ ἀντεκρερίξεις. ἀρείων. δὲ 

ἤτοι iori "Aosog ὴ ̓ϑηνᾶ οὐ μόνον κατὰ ᾿ἀλληγορίαν; ἀλλὰ καὶ μυϑιχῶς κατὰ τοὺς παλαιούς. 1335 

5 μὲν γὰρ da ἄνδρος μόνου, ὁ δὲ καὶ ἐκ γυναικός" xat ὴ μὲν συνέφυ τοῖς ὅπλοις; ὅϑεν χαὶ σύμφυτον. ἔχεν 
τὴν ἀρετὴν; ὁ δὲ οὔ" ἔτι δὲ ταύτης 0 πατὴρ ἅμα γεννήσας αὐτὴν ψίχην ἐποίησε κατὰ Τιτάνων; διὸ καὶ 

Ae vizi] ἐπωνομάσϑη πρός τὲ μνήμην τὴς πατρῴας ἀρετῆς χαὶ εἰς φερωνυμίας ἐπώνυμον διὰ τὸ 

τῆς φρονήσεως ἀεὶ νικητικόν. ( Vers. 412. ) Ὅτι ud TQ, οὕτω χεν τῆς μητρὸς owes ἐξαποτίσοις, 

᾿Εριννύας μητρὸς λέγειν Tug μητρικὰς ἀρὰς ; Óv ov ᾿Εριννύες ἐρεϑίζονται χατὼ φαύλου παιδὸς. 

(Vers. 4 A19.) 4ϑηνὰ δὲ τὸν ρηϑέντα λόγον ἔφη πρὸς τὸν "Aowv, χαϑ᾽ οὗ ΖΕΟΨΗ καχὰ μήδεται 10 

301] μήτηρ, "Hoa; οὕνεχα, φησιν; ἀἰχαιοὺς m avra Τρωσὶν ὑπερφιάλοισιν & Agtvete. ὃ δὴ σαφῶς 

δηλοῖ τὸ τοῦ "Ἄρεος ἀλλοπρόσαλλον. jute 4195.) Ὅτι ἐπὶ μὲν στροφῆς ὅλου σώματος ἐρεῖ τις τὸ, 
πάλιν κίε, καὶ; παλιν τράπετο, ἤτοι οπίσω ἐπορεύϑι χαὶ ἐστράφη. ἐπὶ δὲ ὀφϑαλμῶν, ὥσπερ ἀλλαχοῦ 

οὕτω xci ἐνταῦϑα χεῖται TO, πάλιν τρέπεν 000€ φαειγὼ, ἀντὶ τοῦ ὀπίσω ἔτρεψε τοὺς ὀφϑαλμούς. 

δύναται δὲ νῦν τοῦτο καὶ ἐπὶ παροράσεως νοηϑῆναι. σχώπτων δέ τις χαὶ εἰς ορϑαλμικὴν στραβότητα 

τὸ τοιοῦτον αἰνίξεται. ( Vers. 416.) Ὅτι τὸν "Aonv πεσόντα χειρὸς ἑλοῦσα ayer ἀφροδίτη, πυχνὰ 
μάλα στενάχοντα. μόγις δ᾽ δα γε ΣΟ ϑυμόν. va δὲ ( Vers. 425.) "Hoag εἰπούσης, ὦ πόποι Διὸς 

τέχος, χαὶ δ᾽ αὖϑ᾽ ἡ κυνάμυια, περὶ οὗ προεγράφη; ἄγεν βροτολοιγὸν " Aonc δηίου ἐ ἐκ πολέμοιο κατὰ 

κλόνον, ἀλλὰ μέτελϑε, μετέσσυτο, τουτέστι μετηλϑε, χαῖρε δὲ ϑυμῷ, καϑὰ καὶ αὐτὸ ἐγράφη" καὶ Q 

ἐπιεισαμένη , ἤγουν ἐπιπορευϑεῖσα πρὸς στήϑεα χειρὶ παχείῃ ἤλασεν ἤτοι ἔτυψε καὶ συγκατέῤῥεψε 20 

τῷ os. φησὶ γάρ" τῆς δ᾽ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἤτορ. τῶ μὲν ἂρ, ἤγουν οὗτοι δὴ, ἄμφω 

χεῖντο ἐπὶ BA πουλυβοτείρῃ, 0 "Aonge δηλαδὴ καὶ ἡ αὐτοῦ χειραγωγὸς “φροδίτη , 1 συκίνη ἐπικουρία. 

καὶ avra) χαὶ νῦν αἰσχρῶς συγχαταμένει τῷ "Aou, ἡ καὶ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ αἰσχρότατον συγκωταχευμένη 

40 αὐτῷ, Ἀδτε Ἥφαιστος εἷλεν αὐτους. ἄγει δὲ ἀλληγορικῶς (Vers. 416.) τῆς χειρὸς ἑλοῦσα τὸν "Any 

ἡ -“ἀφροδίτη, ἐπειδὴ κέκρανται xai τὰ τοιαῦτα ἤϑη ἀλλήλοις ἡρμοσμένα, τὰ κατὰ ϑυμὸν δηλαδὴ; ὃν 
o "oye δηλοῖ, καὶ τὰ κατὰ ἐπιϑυμίαν, ἧς, ἡ Aq oir δηλωτιπή. διὸ καὶ παῖς αὐτῶν ἡ κατὰ μῦϑον 
“ρμονία. χαὶ ἄλλως δὲ, σύμβολόν. ἐστι τοῦτο τοῦ πολλοὺς πολέμους διὰ γυναῖχας γίνεσθαν, ὁποῖος 

xci ὁ xaO Ὅμηρον 0 δεχαετὴς, ᾧ παρεοίχασι χαὶ ἄλλοι χατὰ τὴν παλαιὰν ἱστορίαν. ὁ γοῦν ἱερός; 
qaot καλούμενος πόλεμος, ὃς ὕστερον συνεχροτήϑη διὰ Θεανὼ τὴν Θηβαίαν ἡρπαγμένην. ὑπό τινος 

Quxéíog, ἔτεν δεκάτῳ πέρας ἔσχε; Θηβαίων τὴν (Φωκίδα ἑλόντων συμμαχίᾳ Φιλίππου. οὕτω δὲ καὶ 30 

Κιρῥαίων ἁρπασάντων Μεγιστὼ, τὴν Πελάγοντος τοῦ Φωχέως, δεκάτῳ, panis ἔτει ἑάλω ἡ Ki ἰῤῥα. 

xol ἄλλως δὲ ὥς 7 περ 0 ̓ Ιλιακὸς πόλεμος δι᾿ Ἑλένην ἐ ἐγένετο; οὕτω καὶ ἕτεροι μέγιστοι διὰ γυναῖκας. καὶ 

ἐκτίϑεται χαὶ αὐτοὺς ὁ παλαιὸς λόγος, οἷον, ὡς ὁ Φιλίππου οἶχος ἀνετράπη διὰ τὸν Κλεοπάτρας 

γάμον, ὸ ̓ Ηρακχλέους διὰ τὴν ̓Ιόλην, ὁ Θησέως διὰ τὸν φαϊδραθ, χαὶ ἄλλοι δι᾿ ἄλλας. χαλῶς δὲ καὶ 

τῆς “Ἰφροδίτης ἡ 4ϑηνᾶ, ὡς καὶ προσγέγραπται; περιγίγνεται χαὶ συγκαταῤῥιπτεῖ τῷ "Aog καὶ κεῖνται 

50 ἄμφω ἐπὶ χϑονὶ ποκλυβοτείρῃ. καὶ ϑυμοῦ yao xa ἐπιϑυμίας, τῶν OUX ἐλλόγων, φρόνησις περιγίγνεται. 

ῃ δὲ πρὸς τὰ στήϑη πληγὴ καλὰς καὶ αὐτὴ ἔχει. διὰ τὸν αὐτόϑι χατὰ καρδίαν ἐξ: ἀφροσύνης ϑυμόν. 

( Vers. 417. ) ̓Ιστέον δὲ ὅτι τῷ ἐχλείποντι μὲν, αὖϑις δὲ ανακτηϑέντι, ἐπιλεχϑήσεται το, πυκνὰ μάλα 

στενάχων y μόγις δ᾽ ἐσαγείρατο ϑυμον; ἤγουν συνέλεξε πνεῦμα ζωτικόν. ἐξ οὗ σύγκειται τὸ ζωγρεῖν 
ϑυμὸν, ὡς ἐκ τοῦ ϑυμὸν ἀγείρειν τὸ ϑυμηγερέειν, ov προηγεῖται το, ἔλιπε ϑυμὸς, ἀλλαχοῦ ῥηϑέν. 4o 
uere γὰρ λειποϑυμίαν ἀγείρεται 0 ϑυμός. kou 421.) ᾿Ιστέον δὲ ὡς ἐπὶ ἀναιδοῦς yvvaixzog, βοηϑούσης 

ἀνδρὶ ὁμοίῳ, ῥηϑήσεται τὸ, ἡ χυνόμυια ἄγει βοοτολοιγοὸν "Aona. To δὲ, μέτελϑε xol τὸ μετέσσυτο 

7) χαὶ νῦν ἐπὶ ἐχδιχκήσεως εἴληπται à ἢ ἐπὶ τοῦ ὕστερον ἐλϑεῖν, χαϑάπερ χαὶ ἀλλαχοῦ. ( Vers. 424.) Ἐν 
δὲ τῷ, καί C^ ἐπιεισαμένη, διὰ μόνην ἰατρείαν χάσμης ἐπενεβλήϑη 0 συναλδιφεὶς oc σύνδεσμος. ὃ ποιεῖ 

«ci ἑξῆς 0 ys σύνδεσμος ἐν τῷ, σοὶ μὲν ὅ y ̓ ἠπείλησε, xci, στεῦτο δ᾽ ὅ y ἀμφοτέρων. ( Vers: 428.) 
Ὅτι ανδρεῖός τις ἐξευτελίζων ἀριστέω πολέμιον λέγοι ἂν παρῳδήσας τοιαῦτα " τοιοῦτοι νῦν πάντες, ὅσου 
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τῷ δεῖνι ἀρωγοὶ εἶεν, ὅτε προμαχοίατο. ὧδέ re ϑαρσαλέοι καὶ τλήμονες ὡς ὁ δεῖνα ἦλϑεν 2 ἐπίκουρος 
ἐμῷ μένει ἀντιόων; τῷ κεν δὴ πάλαι ἂν ἐπαύμεϑα "πολέμοιο. ( Vers. 430.) ᾿ϑηνᾶ δὲ ταῦτα φησὶ, 
ῥίψασα τὸν τὲ "Aou καὶ τὴν ᾿Δφροδίτην. τλήμονες δὲ νῦν οἱ εὔτολμοι. σημαίνει δέ ποτε ἡ λέξις καὶ 

τοὺς ταλαιπώρους καὶ δυστυχεῖς, ( Vers. 4351.) Καλῶς δὲ χαὺ γὺν τὸ ἀντιᾶν δοτικῇ συντέτακται , ὡς 

δηλοῦν ἐναντίωσιν. τὸ μέντοι, ἀντιόων ἑκατόμβης, καὶ τὸ, ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν, διὰ τί οὐχ ὁμοίως 
συντέταχται, προδεδήλωται. 

* (Vers. 450.) Ὅτι ὁ τῶν ἄλλων μαχομένων προκαλούμενος καὶ αὐτὸς ἀντίπαλόν τινα ἐρεῖ1 245 
οὕτω" τί δὴ νῶι. τουτέστιν ἡμεῖς, διέσταμεν, ἤγουν ἰδίᾳ ἱστάμεθα καὶ οὐ συμπλεκόμεϑα πρὸς ἔριν; 

1336000 ἔοικεν ἀρξάντων ἑτέρων" τὸ μὲν αἴσχιον, αἴκ᾽ ἀμαχητὶ ἴομεν. εἰ δὲ καὶ νεώτερός ἐστιν ὃ καλούμε- 
10 ψος, πρέπει ῥηϑῆναι καὶ τὰ ἑξῆς, οἷον, ἄρχε, σὺ γὰρ γενεῆφι νεώτερος" οὐ γὰρ ἔμοιγε καλὸν, ἐπεὶ 

πρότερος γενόμην καὶ πλείονα οἶδα. Καὶ σημείωσαι ὅτι ve κἀνταῦϑα 0 λόγος ἐμπειρίαν "τῇ πολυχρο- 10 
, s , , , ἂν» ὦ ΄ , , - , c ΄ - , 

γιότητι καὶ σύνεσιν ἐπιμαρτύρεται, καὶ ὕτι νέοις πρέπει κατάρχειν τῶν τοιούτων. οἱ μέντοι TQ χρόνῳ 
χαϑεστηχότες, χατάρχοντες μὲν ἁπλῶς οὕτω μάχης, ovx ἂν ἐπαινεϑεῖεν" ἐρίζοντες δὲ κατ᾽ ἀνάγκην 
οὐκ ἂν μέμψιν ἔχοιεν. ' Ey δὲ τῷ, ἄρχε, ληπτέον κατὰ κοινοῦ τὴν γενικὴν τῆς μάχης ἐκ τοῦ ἀμαχητὶ 
ἐπιῤῥήματος, ἵνα λέγῃ ὅτι ἄρχε μάχης. ( Vers. 441.) Ὅτι ὃ ὀνειδίζων τινὶ λήϑην κοινῆς κακώσεως 
ἐρεῖ" νηπύτιε, ὡς ἄνοον χραδίην ἔχες" οὐδέ νυ τῶν πὲρ μέμνηαι, ὅσα δὴ πάϑομεν κακά; μέρος δὲ 
τοῦτο τῶν ἐφεξῆς, ἐν οἷς "Ποσειδῶν τὸν ᾿“πόλλωνα προκαλούμενος εἰς μάχην ἄλλα τε ἔφη, ὡς ἀνω- 20 
τέρω κεῖται, καὶ ὅτι καρδίαν &voov ἔχει, μὴ μεμνημένος ὅσα ἔπαϑον ἀμφότεροι κακὰ μόνοι ϑεῶν ἀμφὶ 
τὴν Ἴλιον, Ore ἀγήνορι “Παομέδοντι πὰρ Διὸς ἐλϑόντες ϑητεύσαμέν, φησιν, εἰς ἐνιαυτὸν μισϑᾷ 

20 ἐπὶ ῥητῷ" ὁ δὲ σημαίνων ἐπέτελλε" xol ἐγὼ μέν, φησι, Τρώεσσι πόλιν καὶ τεῖχος ἔδειμα εὐρύ τε καὶ 
μᾶλα καλὸν, ἵν᾿ ἄῤῥηκτος πόλις εἴη ( Vers. 447.), & πέρ ἐστιν ἔπαινος πόλεως ὀχυρᾶς, Φοῖβε. σὺ δὲ 
εἰλίποδας ἕλικας βοῦς βουκολέεσχες ᾿ἴδης ἐν κνημοῖσι πολυπτύδχου ὑληέσσης. «AX ὅτε δὴ μισϑοῖο τέλος 30 
πολυγηϑέες ὧραι ἐξέφερον, τότε νῶι, τουτέστιν ἡμᾶς, ἐβιάσατο μισϑὸν ἅπαντα «Ταομέδων ἔκπαγλος, 
ἀπειλήσας δ᾽ ἀπέπεμπε. σοὶ μὲν ὅ γ᾽ ἠπείλησε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερϑε δήσειν καὶ περάαν νήσων ἐπὶ 
τηλεδαπάων" στεῦτο δ᾽ ὕ γε, τουτέστιν ὥριζε καὶ διεβεβαιοῦτο κατὰ διάνοιαν, ἀμφοτέρων ἀποκοψέ- 
μὲν, ἢ ἀπολεψέμεν, οὔατα yaÀxQ* νῶν δέ τ᾽ ἄψοῤῥοι κίομεν κεκοτηότε ϑυμῷῴ, μισϑοῦ χωόμενοι, τὸν 
ὑποστὰς, ἤγουν ὑποσχεϑεὶς, οὐκ ἐτέλεσε. τοῦ δὴ νῦν λαοῖσι φέρεις χάριν; οὐδὲ μεϑ᾽ ἡμέων πεικρῷ, 4o 
ὥς κεν Τρῶες ὑπερφίαλοι ἀπόλωνται πρόχνυ κακῶς σὺν παισὶ καὶ αἰδοίῃς ἀλόχοισι ; καὶ τοιαῦτα μὲν 
0 Ποσειδῶν. Ὁ μέντοι Δπόλλων ( Vers. 467.) οὐ πείϑεται ἀντικαταστῆναι τῷ Ποσειδῶνι, ἀλληγορι- 

ὅ0 κῶς μὲν διὰ τὴν προῤῥηῚθεῖσαν αἰτίαν, μυϑικῶς δὲ, διότι αἴδετο πατροκασιγνήτοιο μιγήμεναι ἐν στα- 
λάμῃσι. xoi οὕτω μὲν ταῦτα. (Vers. 444.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ὃ μὲν ποιητὴς οὔτε τὴν αἰτίαν παραδίδωσι 
δι᾿ ἣν ἐθήτευσαν, οὔτε ἀμφοτέρους ἀλλὰ τὸν Ποσειδῶνα μόνον δεῖμαι τὸ τῆς Τροίας τεῖχος φησὶ, 
τὸν δὲ ᾿Απόλλωνα βόας βουκολεῖν. τῶν δὲ ue" Ὅμηρον οἱ μὲν αἰτίαν τῆς ῥηθείσης ϑητείας ἀπέδωκαν 
τὴν ἐκ τοῦ Διὸς ποινὴν, ὕτι συνδῆσαι αὐτὸν ἐβουλεύσαντο, ἕτεροι δέ φασιν, ὅτε οὐχὶ ἄκοντες ἀλλ᾽ 
ἑκόντες ἐϑήτευσαν ξένοις ἐοιχότες, ἵνα τὴν “αομέλδοντος ὕβριν πειράσωσιν. ὃ καὶ iv ᾿Οδυσσείᾳ 5o 

13376 ποιητὴς διδάσκει ἔϑιμον εἶναι τοῖς ϑεοῖς. ὅϑεν, φασὶ, ϑανόντος τοῦ ὑβριστοῦ “αομέδοντος βοηϑεῖ 

τοῖς Τρωσὶν ᾿“πόλλων ἀντισηκούμενος τιμαῖς. ἐτιμᾶτο γὰρ ὡς περ ἐν Χρύσῃ καὶ Κίλλῃ καὶ Τενέδῳ, 
οὕτω καὶ ἐν ᾿]λίῳ. Ποσειδῶν δὲ, ἀγέραστος μείνας, μνησικακεῖ τοῖς ἀπογόνοις τοῦ ὑβριστοῖ. ταῦτα 
τε οὖν φασί τινες, καὶ ὅτι ἀμφότεροι τὸ Τρωικὸν τεῖχος ἔδειμαν. τοῦτο δὲ οἱ μὲν αὐτοχειρίῳ γενέσϑαι 

4o μυϑεύονται, οἱ δὲ οὐκ αὐτοὺς ϑητεῦσαν φασὶν, ἀλλὰ ἱερὰ τούτων κειμήλια δαπανηϑῆναι εἰς ἀνέγερσιν 

τῆς ᾿Ιλίου, κἀντεῦϑεν ἀστείως πλασϑῆναι, ὡς ̓ Δπόλλων καὶ Ποσειδῶν αὐτὴν ἔδειμαν. ἕτεροι δέ φασι 

δύο τινὰς τεχνίτας, ἀμισϑὶ ἐργασαμένους, ἀναϑέσϑαι τὸ ἔργον ᾿“πόλλωνι xai Ποσειδῶνι. 0 mt 

ὁ μῦϑος μεταβιβάξει ἐντεῦϑεν εἰς αὐτούς. (Vers. 445. ) MioOóg δὲ ῥητὸς ὃ ὡρισμένος. ὅϑεν καὶ 

ῥῆτραι αἱ ὡρισμέναι συνϑῆχαι. ὡρισμένος δὲ, ὅν τις ὑπέστη, τουτέστιν ὑπέσχετο. διὸ uer ̓  ὀλίγα ἔφη" 
μισϑοῦ χωόμενοι, τὸν ὑποστὰς οὐχ ἐτέλεσε. χαιριωτάτη δὲ λέξις ὃ μισϑὸς, διὸ καὶ ἐπιμένει αὐτῇ ἐν- 

ταῦϑα ὁ ποιητὴς τετράκις αἰτὴν εἰπών. ἀπὸ δὲ ταύτης τὸ μισϑαρνεῖν σύγκειται. ( Vers, 447.) To δὲ, 
CowwzNr. 1N TrrAD. Tow. IV. d 
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eupy τε xol ἑξῆς, τείχους ἀγαϑοῦ ἔπαινος. (Vers. 448.) Τὸ δὲ βόας βουχολεῖν ταὐτολογίαν ἔχει πε- 
θο ριτ"τήν. ἤρκει γὰρ μόνον τὸ βουκολεῖν καὶ λειπόντων τῶν βοῶν. καὶ ἔστιν ὅμοιον τῷ οἶνον οἰνοχοεῖν 

χαὶ τῷ κυνυλαγμὸς χαὶ τοῖς τοιούτοις. χαὶ ἐπὶ τούτων γεὶρ περισσὸν ὃ οἶνος καὶ ὃ κύων διὰ τὸ συνυπα- 

χούεσϑαι τῇ otvoyosic χαὶ τῷ ὑλαγμῷ, ἴσως δὲ καὶ πρὸς διαστολὴν τῶν ὡς ἀλλαχοῦ ἀκύρως ἔφη βου- 
^ et , 3 - , , x - RSc.2 , € , » ^ 

xoAovuévwv ἵππων βόας ἐνταῦϑα χυρίως βουχολουμένας ἔφη. βουκολεῖ δὲ ὁ “Ζ“πόλλων ὡς νόμιος. ἐπεὶ 
* € ^ ' , , 3 - , * «t 

γὰρ xor& τοὺς παλαιοὺς οἱ λοιμοὶ ἀπὸ τετραπόδων ἄρχονται, αὐτοῖς ἐπέστησαν αὐτὸν, ὅπως, φασὶ, 
1240ro/rov ἀπεχόμενος πολλῷ μᾶλλον τῶν ἀνϑρώπων ἀπέχοιτο, ἐν ἀλόγοις παιδοτριβούμενος τὸ “περὶ 

30 

[3 

20 

τοὺς λογιχοὺς προσηνές. xci ἄλλως δὲ νόμιος ὃ dnmóAÀhov, ἐπεὶ ϑερμαίνων ὡς ἥλιος τὴν γῆν nocg 
τοῖς ϑρέμμασιν ἀναδίδοσϑαι ποιεῖ. ὅτι δὲ τὸ βουχολεῖν καὶ ἀποβουκολεῖν xci ἐπὶ τοῦ ἀπατᾶν χεῖται 
ποτὲ παρὰ τοῖς μεϑ' Ὅμηρον, καὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦται. ( Vers. 449.) Ἴδη δὲ ev μόνον ὕρους ὕνομα, 
ὡς μυριαχοῦ ἐφάνη, ἀλλὰ κατὰ τοὺς παλαιοὺς ἴδην καὶ τὴν τῶν ξύλων ὕλην Ἴωνές φασιν, ἤδη δέ ποτε 
καὶ ᾿Αττικοί. Κνημοὶ δὲ δρῶν τίνες εἰσὶ, καὶ αὐτὸ ἱκανῶς προεδηλώϑη. Τὸ δὲ πολύπτυχον, φανερῶς 
ἐνταῦϑα ἐπίϑετον ὃν ὕρους τῆς Ἴδης, πείϑει καὶ, ὅτε πολύπτυχος Ὄλυμπος λέγεται, ὡς ἐπὶ ὄρους καὶ 

τότε τὴν λέξιν νοεῖν. (Vers. 450.) Πολυγηϑέες δὲ ὧραι 5 ἐν αἷς χαίρουσιν οἱ ϑῆτες ἀπολαμβάνοντες 
τὸν μισϑὸν ἢ καὶ καϑόλου αἱ πολλοὺς εὐφραίνουσαι ὡς αὔξουσαι τοὺς καρπούς. τινὲς δὲ πολυγη- 
ϑέος γράφουσιν, ἵνα λέγῃ τέλος τοῦ πολυγηϑέος μισϑοῦ. ἐνταῦϑα δὲ τὸ, τέλος ἐξέφερον, τελεσφό- 
ρους καὶ τὰς ὥρας τοῦ ἐνιαυτοῦ εἶναι δηλοῖ, καϑὰ καὶ τὸν ἐνιαυτόν. ὡς δὲ καὶ λάτρον ὃ ῥηϑεὶς 

μισϑὸς ἐλέγετο, δηλοῦσιν οἱ παλαιοί, ὅϑεν καὶ "λάτρις, ὡς ἐν τοῖς τοῦ γραμματικοῦ ᾿Δριστοφάνους 
κεῖται, ὃ ἐπιμίσϑιος. ἀλλ ὅμως, φησὶν, ἐπὶ δούλων τέτακται. λέγει δ᾽ ἐκεῖνος xai ὅτε ϑῆτες οἱ ὄντες 
ἐλεύϑεροι μισϑοῦ ὑπουργοῦσιν, ὡς καὶ O0 ἀπόλλων, ὥστε ταὐτόν ἐστι κατ᾽ ἐχεῖνον ϑὴς καὶ μισϑωτός. 
ϑῆσσα “μέντοι παρ᾿ αὐτῷ καινότερον ἄλλο τι δηλοῖ. ϑῆσσα γάρ, φησι, ἣν πατὴρ καταλέλοιπε πένης 

ὥν. αὕτη δέ, φησιν, ἐπὶ τὸν πλησίον τοῦ pr πορεύεται κατὰ νόμον ἀναγκάζοντα τοῦτο, καὶ ὃ μὴ 
αἱρούμενος γῆμα: πέντε μνᾶς ἀποτίνει, ὡς ἔταξε Σόλων. ἐν δὲ τοῖς ἐπικαινισϑεῖσι νόμοις μετέδοξε 
τοῦτο ὡς μιχρὸν καὶ ἐγένοντο δέκα μναῖ. (Vers. 451.) Τὸ δὲ ἐθιάσατο ἀντὶ τοῦ κατὰ βίαν ὑπεχρά- 
τῆσεν, ἐστέρησε, xci ov τὸν μισϑὸν ἁπλῶς, ἀλλὰ τὸν μισϑὸν ἅπαντα, 0 περ ἄκρας βίας ἦν. ᾿Ιστέον 
δὲ ὅτι ἐν τῷ, νῶι βιήσατο μισϑὸν ἅπαντα, ἢ ἀντίπτωσίς ἐστιν ἀντὶ τοῦ νῶιν, ἤγουν ἡμῖν, ἐβιάσατο 

τὸν μισϑόν" ἢ καὶ ἄλλως ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι ἡμᾶς ἐβιάσατο κατὰ τὸν μισϑὸν, ἢ) ὅτι καὶ ἡμᾶς ἐβιάσατο, 
εἶτα χατ ᾿ ἐπιδιόρϑωσιν ἐ ἐπαγαγεῖν τὸ, μισϑὸν ὁ ἅπαντα, ἵνα λέγῃ ὡς οὐχ᾽ ἡμᾶς αὐτοὺς ἐβιάσατο, ἀλλὰ 
τὸν μισϑὸν ἡμῶν. ( Vers. 452.) Ὅρα δὲ καὶ τὸ τοῦ σεμνοῦ προσώπου ἐνταῦϑα ἐπιεικές" ἠρχέσϑη 

γὰρ ὃ Ποσειδῶν ἀγήνορα καὶ ἔχπαγλον εἰπὼν τὸν ὑβριστὴν βασιλέα, οὐδὲ ἐχπαγλότατον ngo*ca- 
πεῖν ἐθελήσας, χκαϑά που ὁ ᾿Δτρείδης τὸν ᾿Ζχιλλέα. (Vers. 454.) Περᾶν δὲ καὶ ἐνταῦϑα τὸ πέραν 
που διαπωλῆσαι, οἷον ἐν νήσοις τηλεδαπαῖς, ὡς ἐνταῦϑα λέγεται. γίνεται δὲ τὸ τηλεδαπὸν ἀπὸ τοῦ 
τῆλε χαὶ τοῦ ἔδαφος, ἵνα λέγῃ νήσους τηλεδαπὰς, ὧν τῆλε καὶ μαχρὰν τὸ ἔδαφος ἐστί. τοιαύτην δὲ 
παραγωγὴν ἔχει χαὶ τὸ ἡ μεδαπὸς καὶ ἀλλοδαπὸς , ὃ τοῦ ἡμετέρου δηλαδὴ ἐδάφους xci τοῦ ἀλλοϑὲν 
ἐδάφους ' ὁμοίως xai τὸ ποδαπὸς ὃ ξένος, 7 ἤγουν ποίου ἐδάφους ἤτοι χώρας, γῆς. εἰ δὲ τοῦϑ᾽ οὕτως 
ἔχει» ἄπορος χκἀνταῦϑα ἡ ὀξυτόνησις, ὡς xoi ἐπὶ τοῦ ᾿Πσκληπιὸς, περὶ οὗ ἐν τοῖς εἰς τὴν Ὀδύσσειαν 

εἴρηται. εἰ γὰρ τὸ ἔδαφος προπαροξύνεται αὐτὸ xad αὑτὸ, ἀπορίαν ἔχει, πῶς τὰ ὡς εἴρηται ἀπ᾽ 
αὐτοῦ ὀξύνονται. (Ver s. 455.) Τὸ δὲ, ἀποχοψέμεν οὔατα χαλκῷ, τινὲς ἀπολεψέμεν. γράφουσιν, 
ὅ ἐστι σιδήρῳ τεμεῖν, ὁμοίως τῷ, περὶ γὰρ óc ἑ χαλκὸς ἔλεψεν. οὗ ϑεματικὴ κλίσις τὸ λέπω λέψω 

ὃ μέλλων. ἀφ᾽ οὗ κατά τινας xci μώλωψ, ὁ ἐκ βοείων λεμμάτων, οἱονεὶ “βοόλωψ. &x δὲ τοῦ λέπειν 
χαὶ τῶν αὐτοῦ χινήσεων. καὶ τὸ λεπτὸν γίνεται ὡς οἷον λεπιστὸν, χαὶ ἡ ὀρειώδης λεπὰς, ὡς καὶ 

ὁ λεπρὸς, xci ἡ λεπρὰς πέτρα, ἐφ᾽ ἧς αἱ λεπάδες, καὶ τὸ ὀρεινὸν λέπας, xai τοῦ χρομύου λοπὸς; 

30 ἴσως δὲ xoi ὁ κατ᾽ ὕρος λόφος ἐκ τοῦ λέλε" qo παραᾶΐχε ἱμένου ἐνεργητικοῦ: χαὶ ἐκ τοῦ μέσου ἡ λοπᾶς, 

ὡς καὶ λεπτὴ καὶ τραγεῖα᾽ ἐκεῖϑεν δὲ καὶ ἡ λεπὶς xoi τὸ λέπαδνον" ἴσως δὲ χαὶ 5 παρὰ τῷ δειπνοσὸ- 

φιστῇ λεπαστὴ ὀξυτόνως κύλιξ, ὡς τὸ χαλὴ, ἢ παροξυτόνως ὡς τὸ μεγάλη. τάχα γὰρ 'διὼ τὸ καὶ 
λεπτὸν καὶ ἐχπέταλον δὲ χατὰ τὰς λεπάδας ἔσχε τὸ καλεῖσϑαι λεπαστή. οἱ μέντοι παλαιοὶ διὰ τὸ 
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1338usyaAny αὐτὴν εἶναι ἀπὸ τοῦ λάπτειν ὠνομάσϑαι φασὶ διὰ τοὺς ἐπὶ μέϑη ἀναλίσκοντας πολλὰ, ous 

10 

20 

3o 

λαφύκτας ἐκάλουν. χρῆσις δὲ λεπαστὴς παρὰ τῷ κωμικῷ ἐν Εἰ ἰρήνῃ. ἔστι δὲ Δολόπων λέξις ἡ λε ἑπαστή. 
ὡς δὲ χαὶ μεγάλη ἦν, ὕϑεν κυανοβενϑῆ τις αὐτὴν ἔφη, δηλοῖ σὺν ἄλλοις χαὶ Ἕρμιππος ἐν τῷ, ἂν 

ἐγὼ πάϑω τι τήνδε τὴν λεπαστὴν ἐχπιὼν, τῷ Διονύσῳ πάντα τἀμαυτοῦ δίδωμι χρήματα. οἱ δὲ ταῦτα 

παραδόντες προφέρουσι καὶ παρ θεαί ρίένον τοῦ λάπτω λάψω, οἷον, τὸ δέπας λέλαφας τοὐμὸν ὠναξ 
δέσποτα, ἤγουν ἄϑρουν ἐξέπιες. καὶ οὕτω μέν τινὲς ἀπολεψέμεν ἔγραψαν. ἄλλοι δὲ ἀπολουσέμεν, ἤτοι 

κολοβώσειν. λοῦσον γάρ, φασι, παρὰ Κυπρίοις τὸ κολοβόν. ( Vers. 469.) Ὃ δὲ πατροκασίγνητος καὶ 
ϑεῖος λέγεται καὶ πάτρως καϑ' ὁμοιότητα τοῦ μήτρως, ὡς προδεδήλωται. Τὸ δὲ, μιγῆναι ἐν 

, - * ' 2 - » ? - » ᾿ς € LI ' *ec o 2 , , 

παλάμαις, δηλοῖ uiv τὸ ἀντιστῆναι ἄχρι χειρῶν. ἔστι δὲ ὅμοιον πρὸς τὸ, "Or ἐν κονίησι μιγείης, 4o 

ἤγουν ὅτε εἰς ἀγῶνα ἔλϑης, ὡς χαὶ τοῦτο προείρηται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἔστιν εἰπεῖν ἀστείως ἐνταῦϑα 
καταπαίζοντα τοῦ μύϑου, ὅτι σωφρονέστερος Διὸς ὃ υἱὸς ᾿“πόλλων. οὗτος μὲν γὰρ αἰδεῖται πατροκα- 
σιγνήτου μιγῆναι ἐν παλάμαις" ὁ δὲ Ζεὺς τοῦ πατρὸς οὐκ ἐφείσατο. ( Vers. 457.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι 
τὸ 00 00. χωόμενοι,γ ὃν ὑποστὰς οὐχ ἐτέλεσεν, ἐπὶ μισϑοῦ ποτε στερήσει λεχϑήσεται. δῆλον δὲ ὡς 
M nes τὸ ὑποστὰς ἀντὶ τοῦ συνταξάμενος καὶ ὑποσχύμενος. Τὸ δὲ, οὐκ ἐτέλεσεν, ἀρχή ἐστι καὶ 
αὐτὸ τοῦ λέγειν τελέσματα τὰ φορολογήματα. ( Vers. 468.) To δὲ, φέρεις χάριν, ἤγουν τὰ χεχα- 

ρισμένα ποιεῖς, Zrrixov ἐστι καὶ κοινόν. τὸ μέντοι εἰπεῖν, φέρεις ἤρα ἢ ἐπίηρα, ποιητικόν ἐστι. 
( Vers. 460.) Τὺ δὲ πρόχνυ προείρηται ὕτι δηλοῖ τὸ ἐπὶ γόνυ ἢ παντελῶς. ( Vers. 462.) Ὅτι φησὶν 
3 , * * . ὦ , , , « 3 » , , » 3 

dnoLiwv πρὸς τὸν Ποσειδῶνα ἐρίζειν προκαλούμενον, ὡς ovx ἂν us σαόφρονα μυϑήσαιο ἔμμεναι. εἰ 
δὴ σοί γε βροτῶν ἕνεχα πτολεμίξω δειλῶν, οἱ φύλλοισιν ἐοικότες ἄλλοτε μέν τε ζαφλεγέες τελέϑουσιν 
ἀρούρης καρπὸν ἔδοντες, ἄλλοτε δ᾽ aU φϑινύϑουσιν ἀκήριοι. καὶ τοῦτο μὲν τοιοῦτον. ὅπως δὲ κατ᾽ 
ἀλληγορίαν ἀλλήλοις ἀντίπαλοι ᾿4πόλλων τε καὶ Ποσειδῶν, προείρηται, ὥς περ καὶ περὶ ᾿Δρτέμιδος 
καὶ "Heg καὶ “ητοῦς καὶ “Ἑρμοῦ. 'Icréov "δὲ καὶ ὅτε τὸ, οὐκ &v us σώφρονα μυϑήσαιο καὶ ἑξῆς 5o 
ἕως τοῦ δειλῶν, χρησιμεύσει τῷ μὴ ϑέλοντι περί τινων μικρῶν ἐρίζειν πρὸς μέγαν τινά. ( Vers. 464,) 
Τὸ δὲ ἐφεξῆς γνωμιχόν ἐστιν, ἐξευτελίζον τὸ ἀνθρώπινον φῦλον, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις. πλὴν ἐχεῖ μὲν 
ἐπλάτυνε τὸ νόημα, εἰπὼν περὶ τῶν φύλλων ὅτι τε φύονται καὶ ὅτι χαμάδις αὖϑις χέονται" ἐνταῦϑα 
δὲ περὶ μὲν τῶν φύλλων οὐδὲν εἶπε, περὶ δὲ τῶν ἀνθρώπων λέγει, ὡς ποτὲ μὲν ζαφλεγέες εἰσὶ, ποτὲ 
δὲ φϑινύϑουσιν, ἤγουν ποτὲ μέν εἰσι ϑερμοὶ καὶ ὡς εἰπεῖν ζῶντες, ποτὲ δὲ ϑνήσκουσιν, ἵνα οἱ μὲν 
ζῶντες ὦσιν ὅμοιοι φύλλοις χλωροῖς τοῖς ἐπὶ τῶν δένδρων, οἱ δὲ ϑνήσχοντες τοῖς γαμαὶ πίπτουσι. καὶ 

ἄλλως δὲ, ζαφλεγέες μὲν οἱ μεγαλόφρονες καὶ λαμπροὶ καὶ ἀρίδηλοι, ὡς τοῦ φλέγειν καὶ ἐνταῦϑα ἐπὲ 
λαμπρότητος τιϑεμένου, καϑὰ καὶ ἐπὶ Διομήδους ἐνοεῖτο καὶ ἐπὶ ᾿Αχιλλέως, ὅτε πῦρ ἐξ αὐτῶν ἀνή- 
mréro* φϑινύϑοντες δὲ καὶ ἀκήριοι ( Vers. 466.) οἱ olov ἀλαμπεῖς, ἢ καὶ ἄλλως, ἀφανεῖς, ὥς περ 
εἰ μηδὲ ἔζων. τούτοις δὲ ἀκόλουϑον τοῖς νοήμασι καὶ τὸ ἀρούρης καρπὸν ἔδοντες. οὐ γὰρ ἀργὸν οὐδὲ 

τοῦτο κεῖται, ἀλλὰ παιδευτικόν ἐστι τῶν ἀχροατῶν. καὶ εἰ μὲν ζαφλεγέας νοήσομεν τοὺς ζῶντας, ἁπλῶς 
λέγει ὅτι ζῶσι καρπὸν γῆς ἔδοντες, ὡς καὶ πολλὰ τῶν ἀλόγων. εἰ "δὲ ζαφλεγέες εἰσὶν οἱ λαμπροὶ, δηλοῖ θο 
ὅτι ἐλλάμιπονται καὶ μέγα φρονοῦσι, xoi ταῦτα καρπὸν ἀρούρης ἔδοντες, οὐ μὴν ἀμβροσίαν καὶ νέκταρ 
ὡς οἱ ϑεοί. ἔστι δὲ καὶ ἄλλως εἰπεῖν ζαφλεγέας μὲν τοὺς οἷον ἐμπυρίους διὰ τὸ δραστήριον καὶ ϑὲρ- 
μοὺς ἢ ϑερμὸν ἔργον δρῶντας κατὰ τὸν κωμικὸν, ἢ σεμνότερον φάναι; ϑερμουργοὺς, ἢ xci αἰϑε- 

ρίους, εἴ γε παρὰ τὸ αἴϑειν καὶ ὁ LU καὶ οἱ ἀστέρες γίνονται" φϑινύϑοντες δὲ οἱ κατ᾽ ἐναντίον 

λόγον ἀδρανεῖς καὶ ὡς εἰπεῖν ἐκ τοῦ φλέγειν σβεσϑέντες καὶ μεμαρασμένοι. ( Vers. 464.) δειλοὺς δὲ 
ἀνϑρώπους χἀνταῦϑα συνήϑως τοὺς δειλαίους φησίν" ἕτεροι δὲ τοὺς ἀτυχεῖς. Δείλας γάρ, φασι, πρᾶ- 

ἕρρ τὸν εἰς φόνον χλῆρον εὕρηκε. xai λαλοῦσι μὲν οὗτοι οὐ πάνυ σαφῶς. ὃ δὲ λέγουσι τοιοῦτον ἐστίν, 

"εὕρημα, ἦν Δείλαντός τινος τὸ χληροῦσϑαι ἤτοι λαγχάνειν ἐ ἐπὶ φόνῳ, οἷον ἐπὶ μονομειχίῳ ἢ ϑηριο-ἅ 247 

μαχίᾳ, ἢ xai ἄλλως ἐπὶ φόνῳ ἀδίκῳ, χαὶ ἐξ αὐτοῦ δειλοὶ ἄνϑρωποι οἱ ἀτυχοῦντες εἰς ζωὴν καὶ ὡς 

ὃ ποιητὴς λέγει ἀχήριοι, ὃ ἐστι νεκροί. ( Vers. 467.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτε μεταχωρούντων ἐνίοτε εἰς ἄλληλα 

τοῦ δ΄ rs xci τοῦ ϑ' ὡς ἐπὶ τοῦ οὐϑενῶ καὶ ἐξουδενῶ καὶ οὐδέτερον καὶ οὐϑέτερον καὶ ἐπὶ ἄλλων, 

ὕμοιόν τι γίνεται καὶ ἐπὶ τοῦ ἔδω καὶ GU, ἄμφω γὰρ ἕν τι δηλοῦσι, τοῦ σ᾽ πλεονάσαντος ἐν τῷ ἔσϑω. 

Dd ἃ 
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καὶ οὐχ ἔστι γενναίως ἀπισχυρίσασϑαι περὶ τοῦ ἔδω καὶ ἔσϑω, ποῖον x ποίου γέγονε. Toig δὲ ῥηθεῖ- 
σιν ἐπάγει ὃ Φοῖβος xai τὸ, ἀλλὰ τάχιστα παυσώμεϑα μάχης, οἱ δ᾽ αὐτοὶ δηριαάσϑων, ἤγουν μαχέ- 
σθϑωσαν, 0 λέγοι ἂν ὃ ϑέλων εἰρήνην μετά τινος, ἄλλοις δὲ παραχωρῶν, εἰ βούλοιντο ἐρίζειν. 
( Vers. 470. ) Ὅτι ἐν τῷ, πότνια ϑηρῶν "Morse ἀγροτέρη, ἄδηλον εἴτε πότνια ϑηρῶν ἡ ̓ ἄρτεμις 
λέγεται ἢ ἤγουν ἡ εἰς τὸ ϑηρεύειν πότνια, εἴτε ἀγροτέρα ϑηρῶν, ἤτοι ἀγρευτικὴ τῶν ϑηρίων. οἱ δὲ πα- 

λαιοὶ evil τοῦ δεσπότις ἐνταῦϑα νοοῦσι τὸ πότνια. ᾿Ανακρέων οὖν φησὶ μεταλαβὼν, δέσποινα  Aorspt 

10 ϑηρῶν. ὅτι δὲ καὶ ἃ "πολύτως ἀγροτέρα λέγεται Ἄρτεμις, ἐπιϑετικῶς παρ᾽ ᾿Αττιχοῖς, δηλοῦσιν ἄλλου 

τὲ καὶ ὃ χωμιχὸς, ἐν οἷς λέγει κατὰ χιλίων τῇ ἀγροτέρᾳ εὔξασϑαι. ( Ves. 472.) Ὅτι πρὸς τὸν ἑκου- 
σίως παρὰ τὸ δέον ὑ ὑπεχστάντα μάχης ῥηθήσεται τὸ, φεύγεις δὴ, ὦ δεῖνα; τῷ δεῖνε δὲ νίκην πᾶσαν 

ἐπέτρεψας: μέλεον δέ οἱ εὖχος ἔδωχας. εἰ δὲ καὶ τοξότης ὃ ὃ ὑποχωρῶν εἴη καὶ ᾿ἀλαζὼν, προσαρμόσει καὶ1339 
τὰ ἑξῆς" νηπύτιε, τί νυ τόξον ἔχεις ἀνεμώλιον αὕτως; μή σευ νῦν ἔτι ἀκούσω εὐχομένου, ὡς τὸ πρὶν, 

φοᾶντα τοῦ δεῖνος ἐναντίβιον πολεμίζειν. "Mo*rsuig δὲ ταῦτα νείκεσε τὸν ᾿Δ“πόλλωνα κατὰ Ποσειδῶνος 
ἐρεϑίζουσα, καὶ δοκοῦσα ἐν τῷ, φεύγεις ᾿ Εχάεργε, σχώπτειν ὡς παντὸς τοξότου, οἷς ἑχηβολεῖ, ἑφοί- 
μου ὄντος φεύγειν. ó δὲ ᾿Απόλλων οὐδέν τι προσέφη αὐτὴν, οἷα καϑάπαξ χυρώσας αἰδημόνως πρὸς 
τὸν ϑεῖον ἔχειν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ νείχεσεν ἑρμηνεύων ὃ ποιητὴς (Vers. 480.) ἐπάγει" καὶ ὀνείδιον 
φάτο μῦϑον" ταὐτὸν γὰρ νειχεῖν καὶ ὀνειδίζειν. ( Vers. 473. ) Tov ài ἐπέτρεψας ovx ἔστιν ἐνταῦϑα 
— αν λέξιν εὑρεῖν. ὡς γὰρ ἐπιτρέπει τις οἶχον τενὶ, οὕτω καὶ τὸ, νίχην ἐπέτρεψας. Τὸ δὲ, 

3o μέλεον * εἶ aos, ἀπεναντίας ἐστὶ πρὸς τὸ μέγα εὐχος καὶ τὸ μέγα κῦδος. ( Vers. 479. ) Τὸ δὲ, μή σευ 
γῦν ἔτι πατρὸς evi μεγάροισιν ἀκούσω εὐχομένου χαὶ ἑξῆς, τὴν ψευδομάχην χαὶ αὐτὸ αἰνίττεται τὴν 
ἐξ ἐναντιώματος ἐμφαινομένην τῇ χατὰ τὸν ἥλιον ϑερμότητι πρὸς τὸ μέγα ὑγρὸν τὸν ϑαλάττιον IHo- 20 
σειδῶνα, xad ἡ ἣν οὐδέν τι κατ᾽ αὐτοῦ γον ον δρᾷ ὃ ὃ ἥλιος, ἀλλὰ μένει ἐν τῷ δοκεῖν δύνασϑαι. Ὅρα δὲ 
ὅτι δυνάμενος εἰπεῖν ὃ “Ὅμηρος, μὴ; σου νῦν ἔτι ἀκούσω, τοῦτο μὲν εἰπεῖν ὥκνησεν, εἵλετο δὲ τὸ ποιητιχώ- 

40 τερον ὡς καινότερον. Ὅτι καὶ ἐνκταῦϑα (Vers. 4 79. ) χεῖται σχῆμα ἐλ λειπτιχὸν ἐν τῷ, ἀλλὰ χολωσαμένη 
Διὸς κυδρὴ παράχοιτις" πῶς δὲ σὺ νῦν μέμονας, χύον ἀδδεὲς, ἀντί ἐμεῖο στήσεσϑαι:; χαλεπή τοι ἐγὼ 

μένος ἀντιρέρεσϑαι, ἢ ἀντιφερίζειν. λείπει γὰρ ἐν τούτοις τὸ ἔφη" ἵνα λέγῃ ὅτι χολωσαμένη " Hoa1340 
xar "Aor£uidog i ἔφη" τί δὲ σὺ νῦν μέμονας, καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ σημείωσαι ὅτι αὐτὸς ὃ ποιητὴς ἐνταῦϑα 

ουυχητ σα ἐμ. οἷον τῷ πράγματι ὑπεσημήνατο τὴν τοῦ λόγου "NR προσφυῶς pores τῷ ῦ χόλῳ 
50 τῆς Ἥρας, οὗ ἴδιον μὴ χρατεῖν ὀρϑῆς φράσεως, ᾧ συνεξομοίωσε τὴν *oixelav φράσιν καὶ avrog. ἄἅτε- 

λῶ ὡς γὰρ ἔφρασε TO, χολωσαμένη Διὸς παράκοιτις, μηδέν τι πλέον “προσϑεὶς εἰς τελείαν ἔννοιαν, ἀλλὰ 

τὴν τοῦ οἰχείου λόγου βάσιν χωλεύειν ἀφεὶς, ὡς εἴ mp ἐχολώϑη αὐτὸς, ὡς xai τοῦ χόλου ἐλλειπτικῶς $0 

"ovS φράζοντος. καὶ νῦν μὲν οὕτως ἡ ποιητικὴ φράσις ἐπαϑὲν, ὃ neg ἂν xoi ὃ τῆς χολουμένης ἡ Ἦρας 
λόγος εἶχεν ἂν παϑεῖν. pet ̓ ὀλίγα δὲ (Vers. 487. ) αὐτὴ n Ἥρα ϑυμῷ χρωμένη ἐλλειπτικῶς ἐρεῖ ἐν 
τῷ, τ δὲ ϑέλεις μαϑεῖν c ὅσον φερτέρη εἰμί. (org γὰρ μέχρι τούτου τὸν λόγον μὴ πληρώσασα διὰ ῥδήμα- 

θοτος, "καὶ εὐθὺς τύπτει τὴν Ἄρτεμιν. ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς καὶ ὃ ̓ Αντηνορίδης γήνωρ διὰ δειλίαν εἰς λόγου 

ἔλλειψιν ἐμπίπτει, καὶ μετ᾽ αὐτὸν ὁμοίως ὃ Ἕκτωρ. τὰ ydo καταχρατοῦντα mad: ovx ἐῶσιν ἀπαρτί- 
1{24δζειν λόγον ἀνελλιπῶς. ( Vers. 479.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτε ἐν τῷ, ἀλλὰ χολωσαμένη Διὸς "παράκοιτις, δύ- 

ναται xal ἀπὸ κοινοῦ ῥῆμα ληφϑὲν ϑεραπεῦσαι τὴν τοῦ ποιητοῦ ἔλλειψιν. ἐπεὶ γὰρ ἔφη προσεχῶς 
ἀνωτέρω, τὴν δ᾽ οὔ τι προσέφη ᾿Απόλλων, εἶτα ἐπήγαγεν, ἀλλὰ χολωσαμένη Διὸς παράκοιτις, δύναται 
τὸ προσέφη χαὶ ὧδε συνεξακουσϑῆναι ἃ ἀπὸ κοινοῦ, ἵνα ἢ; ὡς ὃ μὲν (Φοῖβος οὐδέν τι προσέφη τὴν "Ao- 

τεμιν, ἡ δὲ Ἥρα προσέφη τάδε. ( Vers. 487. )' Ἔτι ἰστέον χαὶ Gri λαλήσει ποτὲ ἀνὴρ ἀνδρεῖος πρὸς 4o 
10 ϑρασὺν ἀγεννῇ παρῳδήσας τὸ τῆς Ἥρας πρὸς τὴν Ἄρτεμιν" πῶς δὲ νῦν σὺ μέμοϊνας, χύον ἀδδεὲς, 

ἀντία ἐμοῦ στήσασϑαι; Ξ ,ζαλεπός τοι ἐγὼ μένος ἀντιφερίξειν. εἰ δὲ καὶ τοξότης ὃ ὀνειδιζόμενος καὶ ἐν 
δειλοῖς δοχῶν ἀνδρεῖος, & ἁρμόσει παρῳδηϑεῖναι χαὶ τὰ ἐφεξῆς οὕτω" τοξοφόρῳ περ ἐόντι; ἐπεί σε λέοντα 
γυναιξὶ ϑεὸς ϑῆχε xol τὸ ἑξῆς. Τὴν “Ἄρτεμιν, δὲ ἡ Ἥρα ὀνειδίζουσα ὡς μὴ μάχιμον οὕτω ( Vers. 485.) 
φησίν" ἐπεί σε λέοντα γυναιξὶ Ζεὺς ἔϑηχεν, 0 ἐστι λέαιναν, ὥς που καὶ προεῤῥέϑη" xai ἔδωχε χατα- 
χτάμεν᾽ ἣν x ̓ ἐθέλῃσθα, ἐν τοῖς αἰφνιδίοις δηλαδὴ ϑανάτοις τοῖς γυναιχείοις, οἷς ἐπιστατεῖν δοκεῖ 
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"Aotsutg, ὡς πολλαχοῦ τῆς Ὁμηρικῆς ποιήσεως φαίνεται" ἢ καὶ ἄλλως, iv τοχετοῖς, ἐπειδὴ λοχεία 
ἡ “Ἄρτεμις λέγεται καὶ δοκεῖ προΐστασθαι τοχέτοῦ᾽" τοῦτο δὲ, ἐπεί, φασι, πανσελήνοις εὑτοκώτατοι αἱ 
γυναῖκες. Τοῖς δὲ εἰρημένοις ἐπάγδι (ϑέακοι 485.) ἡ Ἥρα χαὶ ἔτε ἕτε ἐρον, ὃ παρῳδηϑὲν οἰχεῖον ἐστὶ 

πρὸς χυγνηγέτην ἀλαζονευόμενον. ἔστι δ᾽ αὐτὸ τοιοῦτον᾽ 5 τοι, ἤγουν ὄντως σοὶ, βέλτερόν ἐστι κατ᾽ 
οὔρεα Due ἐναίρειν, ἀγροτέρας τ ᾿ἐλάφους, ἢ xg: εἰσίσοσιν p μάχεσϑαι. Καὶ ὅρα ÜTL φανερῶς &y- 20 

ταῦϑα ἐναίρειν οὐ τὸ σχυλεύειν, ἀλλὰ τὸ φονεύειν φησί" καὶ ὅτι γένος εἰπὼν τοὺς ϑῆρας εἶδος ἐπή- 

γᾶγε τὰς ἐλάφους, ὃ καὶ ἐν ἄλλοις γέγονεν. ( Vers. 486.) ᾿“γρότεραι δὲ καὶ νῦν ἔλαφοι ἢ ἁπλῶς αἱ 
ἄγριοι 1] αἱ μὴ ταχὺ γηράσκουσαι, μαχρόβιον γὰρ κατὰ τὴν ἱστορίαν καὶ ἡ ἔλαφος. ὡς δὲ καὶ ἡμιόνων 
ἐπίϑετόν ἐστε τὸ ἀγρότεραι, ὃ τῶν νεῶν κατάλογος εἴτουν ἡ Βοιωτία ἐδήλωσεν. ἐκ δὲ τῶν ἐφεξῆς 

10 λόγων τῆς “Ἥρας ἐρανίσεταί τι χρήσιμον ὁ παρῳδήσας τὸ ϑῆλυ αὐτῆς, καὶ ὃ διδάσκων τὴν ἑαυτοῦ ἂν- 
δρίαν ἀγνοοῦντα πολέμιον, ὃς καλῶς ἂν ἐρεῖ i τὸ, εἰ δ᾽ ἐϑέλεις πολέμοιο δαήμεναι, ὄφρ᾽ εὖ εἰδῇς, ὅσσον 
φέρτερός εἶμι, ὅτι μοι μένος ἀντιφερίζεις. ὡς δὲ ἐλλειπτικῶς ὁ ὁ λόγος οὗτος ἔχει, χαϑὰ xoi προσεση- 
μξείωται., δῆλον αὐτόϑεν. ἅμα γὰρ ἡ Hoo ἔφη τὸ, εἰ δ᾽ ἐθέλεις μαϑεῖν, ὅσον φερτέρη εἰμὶ, καὶ αὐ- 
τίχα τύπτει τὴν “ἄρτεμιν, πραγματικῶς ἀποδιδοῦσα τὴν σύνταξιν, ὡς εἴ zt εἶπεν, ὅτι εἰ δ᾽ ἐθέλεις 
δαῆναι, ὅσον φερτέρη εἰμὶ, ἰδοὺ τύπτω σὲ μὴ δυναμένην ἀμύνασθαι, ἢ ἰδοὺ πάρεστί σοι αὐτοῖς 
ἔργοις ΒΗΘ iv, ἵνα λέγῃ ἡ Ἥρα ὡς, εἴ περ ἐθέλεις γνῶναι; ἰδοὺ πάσχε. Ὅμηρος γὰρ τὴν τοῦ καιροῦ 
χατέπειξιν “μιμούμενος ἐλλιπῶς τὸν λόγον προήγαγε. ἔχει δὲ τὸ τοιοῦχτον σχῆμα ὁμοιότητά τινα πρὸς So 
τὸ, &ÀX εἰ uiv δώσουσι γέρας ᾿“Ιχαιοὶ καὶ ἑξῆς. ( Vers. 487.) Τὸ δὲ, πολέμοιο δαήμεναι, καϑ' ὁμοιό- 
τητά τινα ἐῤῥέϑη τοῦ πολέμων εὖ εἰδὼς καὶ τῶν τοιούτων, πλὴν ὕσον ἐκεῖνα μὲν στρατιωτικὴν ἐπιστύ- 

20 μὴν μάχης δηλοῖ, τοῦτο δὲ ἁπλῶς οὕτω δηλοῖ τὸ περὶ πολέμου γνῶναι. “ δὲ ἔπαϑεν άρτεμις, φραζει 
Ὅμηρος ( Vers. 489.) οὕτω" ἦ Qe, ἤγουν ἔφη δὴ, ἡ Hoo τὰ δηλωϑέντα δηλαδὴ, καὶ ἀμφοτέρας ἐπὶ 
καρπῷ χεῖρας ἔμαρπτε τὰς τῆς ““ἰρτέμιδος, σκαιῇ ἤγουν ἀριστερᾷ χειρὶ, 0 πέρ ἐστιν ἰσχύος πολλῆς ἔν- 

δειξις" δεξιτερῇ δ᾽ ἂρ ἀπ᾿ ὥμων αἴνυτο τόξα" αὐτοῖσι δ᾽ ἂρ ἔϑεινεν, ὃ ἐστιν ἔτυπτε, παρ᾽ οὔατα. μει- 
διόωσα ἐντροπαλιζομένην" ταχέες δ᾽ ἔκπιπτον otoroi. Καὶ ioréov ὅτι τόξα καὶ τὰ βέλη λέγει καὶ νῦν καὶ 
πᾶσαν τὴν τοξικὴν σκευὴν καϑ' ὁμοιότητα ἑτέρων τινῶν. ὡς γὰρ χοῖνιξ καὶ μέδιμινον τὸ μετροῦν xai 
τὸ μετρούμενον, οὕτω καὶ τόξα τά τε βάλλοντα καὶ τὰ βαλλόμενα, καὶ τὰ τούτων δυχτικά. ὅτι δὲ 
τῷ τοῦ τόξου ὀνόματι καὶ τοὺς ὀϊστοὺς συμπεριλαμβάνει καὶ ὅλως πᾶσαν ὡς ἐῤῥέϑη τοξικὴν σκευωρίαν, 
διὸ καὶ τόξα πληϑυντιχῶς φησὶ, δηλοῦσι τὰ ἐπαγάμενα. λαβοῦσα γάρ, φησι, τὰ τόξα ἔτυπτε, ταχέως 
δ᾽ ἔχπιπτον ὀϊστοί, οὐ γὰρ τόξου ἐχπίπτουσιν ὀϊστοὶ, ἀλλὰ φαρέτρας. τόξοις ἄρα ἔτυπτεν, ἤτοι φαρέ- 

1341*roo. xoi μετ᾽ ὀλίγα δὲ (Vers, 502.) συνάγεσϑαί φησι παρὰ τῆς “ητοῦς τὰ τόξα, ὅ ἐστι τὰ βέλη, 4o 
πεπτεότα, ἤγουν πεπτωκότα, ἄλλυδις ἄλλα ἐν στροφάλιγγι κονίης, & περ αὐτόϑι ἔλιπεν "ÁAoreuug, 
Ü iii ἔοικέ πως αἰνίττεσθαι ὡς ἀπὸ μέρους ὁμοειδοῦς, ὡς οὐδὲ οἱ λοιποὶ Mosen dM ὀϊστοὶ ; τουτέστιν 

αἱ ἀπ᾿ αὐτῶν ἀχτινοβολίαι καὶ ἑκηβολίαι, ἦσαν ἂν, εἰ μὴ ἦν L té. εἰ μὴ γὰρ νὺξ ἦν, εἰς ἣν μετα- 
λαμβάνεται ἡ «“ητὼ, οὐκ ἂν εἶχον ἀχτινοβολεῖν φαίνοντες, οἷα ἡλίῳ ἐπιπροσϑούμενοι. ( Vers. 4ga. ) 
᾿Εντροπαλιζομένην δὲ λέγει τὴν ὧδε καὶ ἐχεῖ τὰς ὄψεις ἐχτρέπουσαν πρὸς τὰς τῆς χειρὸς χαταφοράς. 
( Vers. 490. ) Τὸ δὲ, σχαιῇ καὶ δεξιτερῇ, κατὰ χοινοῦ καὶ αὐτὸ τὴν σύνταξιν ἔχει ὡς ἀπὸ τῶν ῥηϑει- 
σῶν χειρῶν τῆς ᾿Ἵρτέμιδος ἐ ἐν τῷ, ἀμφοτέρας ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔμαρπτε, ( Vers. 503.) Τοῦ δὲ πεπτεῶτα 

τὸ ἁπλοῦν πεπτωχὼς πεπτωκότος, χαὶ ἐν συγκοπῇ πεπτῶτος, ὡς βεβρωχὼς βεβρωκότος βεβρῶτος, 

οὗ χρῆσις παρὰ τῷ “Σοφοκλεῖ. εἰ δὲ πλεονασμὸν ἐ ἔχει τοῦ ὃ καὶ διφορεῖται κατὰ τὴν γραφὴν, οὐ και- 

4o νοπαϑεῖ, κοινὰ γὰρ ταῦτα nad λέξεων καὶ μάλιστα ποιητιχῶν. ( Vers. 494. ) Ὅτι καὶ ἐνταῦϑα τὸ 

(ons. Ψιλοῦται ᾿Ιωνιχῶς, ὡς δῆλον ἀπὸ ἐκϑλίψεως, φησὶ yo * δακχρυόεσσα δ᾽ ἔπειτα ϑεὰ φύγεν. ὥστε 

πέλεια , ἢ ῥά ϑ' ὑπ᾽ ἴρηκορ χοίλην εἰσέπτατο πέτρην, χηραμόν" οὐδ᾽ ἄρα τῇ γὲ "ἁλώμεναι αἴσιμον 50 

ἦεν. ἔστι δὲ ὃ λόγος περὶ ̓ Δρτέμιδος, φυγούσης τὴν Ἥραν. (Vers, 495.) Kai ὅρα ὅτε χηραμὸς 

ἡ κοίλη πέτρα, χαϑὰ ὃ ποιητὴς ἐξηγεῖται. χαὶ μέχρι δὲ ἄρτι πολλοὶ τῶν ᾿Ελλαδικῶν xai μάλιστα τῶν 

κατὰ Πελοπόννησον χηλαμοὺς τὰς περὶ ϑάλαυσαν dove πέτρας φασὶ xara τινα παραφϑοράν. Ὅτι 

δὲ ἀπὸ τοῦ ῥηθέντος χῶ καὶ ἡ χειὰ γίνεται, ἐν τοῖς ἑξῆς φανεῖται. Τὸ δὲ, κοίλην πέτραν, χηραμὸν, 
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ἑρμηνείαν τε ἔγχει τοῦ χγηραμοῦ, κοίλη γὰρ πέτρα ὃ χηραμὸς, καὶ ἐσχημάτισται κατὰ τὸ, περὶ γὰρ ῥά 
ἑ χαλκὸς ἔλεψε φύλλα καὶ φλοιόν. ( Vers. 494.) Τοῦ δὲ ἔπτατο ἔστι xai ἀπαρέμφατον παρ᾽ Εὐριπίδῃ 
τὸ διαπτάσϑαι. χρῆσις δὲ πολλαχοῦ χαὶ τῶν κινήσεων τοῦ ἐπτόμην, ὃ δείτερος ἀόριστός ἐστι τοῦ 
ἐπτάμην. Ὅρα δὲ καὶ ὅτι τὴν πέλειαν τῇ αἴσῃ ὑπήγαγεν, ὡς χαὶ τῶν τοιούτων τῷ noui. ὑποκειμέ- 

γων. ( Vers. 496. ) To δὲς δακρυόεσσα φύγεν, δὶς ἐνταῦϑα φησὶν ὃ ποιητὴς διὰ τὸ τῆς φράσεως καί- 
ριον πρὸ τε τῆς παραβολὴς χαὶ ἐν τῇ ἀποδόσει αὐτῆς. ἔνϑα χεῖται καὶ τὸ, λίπε δ᾽ αὐτόϑι τόξα, 

ἤγουν τὰ ὅπλα ὕλα τοῦ τοξεύειν. (Vers. 409.) Ὅτε τὸ παρ᾽ ἡμῖν διαπληχτίζεσϑαι δίχα προϑέσεως φησὶν 

ὃ ποιητὴς πληχτίζεσϑαι. εἰπών" ἀργαλέον δὲ πληχτίζεσϑαι ἀλόχοισι Διός. δηλοῖ δὲ τὸ μάχεσθαι 

θο ἢ ἐρίζειν ἕως πληγῆς. Καὶ ὅρα ὅπως "ὃ ποιητὴς παιδεύει διακεῖσδιαι περὶ τὰ τῶν ἀρχόντων. ᾿ Ερμοῦ 
δὲ ὁ ῥηϑεὶς λόγος. "EvÓa σημείωσαι, ὡς οὐχ αἰδεῖται ὃ τηλικοῦτος ἀδοξίαν εὔλογον, ἀλλὰ ἀτυφός 10 
ἐστιν. εἴχει γοῦν τῇ “ητοῖ, ὡς καὶ προεγράφη, ἐν τῇ V ῥαψῳδίᾳ, εἰπὼν ( Vers. 493. ) ὅτι τὲ “ποῖ, 

ἐγὼ δέ τοι οὔτι μαχησομαι" xoi ὅτι οὐ δεῖ ταῖς Διὸς ἀλόχοις μάχεσϑαι, ὧν μία χαὶ ἡ “Ἰητὼ, δι ἣν 

ὃ Τιτυὸς ἐν "Ain κολάζεται, ὡς ἐν Ὀδυσσείᾳ εἴρηται" καὶ ὅτι, ἀλλὰ μάλα πρόφρασσα, ἤτοι πρόϑυ- 

μος, ἢ ὡς ἐν πρωτολογίᾳ, εὔχεσϑαι ἐμὲ νικῆσαι καρτερῆφιε βίηφι. τοῦτο δὲ καὶ ἄλλος τις παρῳδῆσας 
1240εἴποι ἂν ἑκὼν εἴχων τινί. οὕτως ἐπιεικὴς ὃ ᾿ Ἑρμῆς, καὶ "ὡς ἡ ποίησις λέγει. ἀκάκητα. διὸ καὶ -Ao- 

γειόντης ὃ αὐτὸς ἤτοι ἀργὸς φόνου. καὶ ἄλλως δὲ, οὐκ ἔχει 0 Ερμῆς, 0 πλανήτης ἀστὴρ, ἀντιχατα- 

στῆναι τῇ ἀλληγορουμένῃ “Τητοῖ, ὃ ἐστι τῇ νυκτὶ, ὡς οὐδὲ ἄλλος τις τῶν πλανήτων. ἀπίϑανον “γὰρ 

τὸ πλάσμα. ἢ πῶς ἂν μάχοιτο αὐτῇ πιϑανολογικῶς, δι᾿ ἧς ἐχφαίνεται λάμπων, ὅπου γε καὶ πάντες 

οἱ πλανῆται πρὸς αὐτῆς εἰσί; Ζεὺς μὲν γάρ που, πλάνης ὧν καὶ αὐτὸς, ἄζεται μὴ νυκτὶ ἀποϑύμια 

ἔρδη. "Apu δὲ καὶ ᾿Αφροδίτη, τῶν ἑπτὰ καὶ αὐτοὶ ὄντες, σὺν αὐτῇ ἐπικουροῦσι τοῖς Τρωσί. “Ἥλιος δὲ 20 
xat Near εἰς 7 παῖδας αὐτῇ ἐγ γράφονται. Κρόνος μέντοι ταρταρωϑεὶς οὐδετέροις ἐπικουρεῖ. πῶς οὖν 

ἔχοι ἂν ὃ “Ἑρμῆς. αὐτῇ &vrifaivav; οἱ δὲ παλαιοὶ xci τοιαῦτά τινα φασίν. εἰρηνιχὸς Ó  Eguiie, ὅϑεν 

καὶ ἀνεῖτα: καὶ μίξεις φιλεῖ. χαὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ δὲ συνδεδέσϑαι τῇ ̓ Αφροδίτῃ ἐθέλει διὰ τὸ τῶν φιλοχάλων 
ῥητόρων ὡς εἰχὸς ἐπαφρόδιτον ἐν γραφαῖς καὶ ἐπίχαρι. διὸ καὶ οἱ Πελασγοὶ κατὰ τὴν ἱστορίαν ἐντέτα- 
μένον τὸν ᾿Ερμῆν, ἤτοι ὀρϑιάζοντα, ἱδρύονται, xat μάλιστα τοὺς γέροντας “Ερμᾶς γλύφουσι τοιού- 

τοτοὺς διὰ τὴν καὶ ἐν ἄλλοις λεγομένην ἀλληγορικὴν * αἰτίαν. 7| πέρ: ἐστι τὸ τοὺς λογίους μάλιστα γέρον: 

τας γονιμωτέρους εἶναι τῶν ἔτι νεαζόντων καὶ οὔπω χρόνου ἐπιστημόνων. “Σημείωσαι δὲ ὅτι χαὶ ἐν. 

τὴ ῥηθϑεῖσῃ ϑεομαχίᾳ τὸ σύνηϑες πολυειδὲς ὃ ποιητὴς ἐνδείκνυται. LAO và μὲν γὰρ δυοῖν περιγίνεται, 

ὡς δεδήλωται, "Apsog καὶ ᾿“φροδίτης, τοῦ uiv κατάρξαντος μάχης, τῆς δὲ λαβομένης αὐτοῦ. . [Iocc- 
δῶν δὲ xoi ^ AnóAAav οὐδὲν δρῶσι κατ᾿ ἀλλήλων. οἷα Ποσειδῶνος μὲν προχαλεσαμένου, ᾿Απόλλωνος δὲ 3o 
ἀπειπόντος τὴν μάχην, οὐχ ἀγεννῶς, ἀλλ ἵνα μὴ ἐχπέσοι τοῦ σαόφρων εἶναι δοκεῖν, ὡς εἴρηται. ΄4ρ- 
τεμις δὲ τύπτεται μὲν ὑπὸ ἽΗρας τοῖς ἰδίοις τόξοις, οὐ μὴν προκαλεσαμένη ἔνστασιν, ἀλλὰ διότι τὸν. 

᾿Απόλλωνα κατὰ Ποσειδῶνος ἠρέϑιξε, πῦρ ϑυμοῦ σβεσϑὲν ὀνειδίοις μύϑοις ἀναῤῥιπίζουσα. “Ἑρμῆς δὲ 

οὔτε μάχεται τῇ ἀντιϑέτῳ “Ζητοῖ οὔτε ἀμφήριστος ἀπαλλάττεται, ἀλλ ἑχὼν εἴχει. xci ἐν τῷ, ὦ «η-: 

τοῖς ἐγὼ δέ σοι οὐ “μαχήσομαι, ἥττων πως αὐτῆς εἰναι ὁμολογεῖ, οὐχ ἁ ἁπλῶς, ἀλλ ὅτι Διὸς ἀλοχός 

ἐστιν ἤγουν νοὸς, ᾧ συνοῦσα ἢ τῆς ἀλληγορίας “Ἔητὼ ἀπρόσμαχός ἐστι τῷ ᾿ Ερμῇ λόγῳ, λανϑανο- 
μένῳ xal αὐτῷ. “Ἥφαιστος δέ γε ὅπως πυρὶ φλεγέϑων ἐνέπεσε τῷ ποταμῷ Ξάνϑῳ καὶ οἷα διέϑετο, 

20 προδεδήλ ὠται. οὕτω χαὶ ἐν τούτοις τῷ πολυφώλνῳ Ὁμήρῳ ἀσύμπτωτός ἐστι καὶ ποιχίλη ἡ τῆς. ποιή-. 

σεως διασχευή. (Vers. 491.) "Ori PER ἐνταῦϑα χλαυσίγελως πλάττεται, ἐν οἷς Hoa uiv μειδιᾷ 

τύψασα, ὡς εἴρηται, τὴν ἴάρτεμιν" ἡ δὲ δακρυόεσσά τε, ὡς ἐῤῥέϑη, φεύγει λιποῦσα τὰ τόξα rij 4o 
μητρὶ συλλέξασϑαι, χαὶ δαχρυόεσσα πατρὸς ἐφέξετο γούνασι κούρη. παρϑενικὴ δὲ ἡ τοιαύτη ἀφέλεια. 

ἢ γοῦν “Ἀφροδίτη ἐ ἐν τοῖς πρὸ τούτων καὶ τρωϑεῖσα οὐδέν τι τοιοῦτον ποιεῖ, ὃτε ἐν τοῖς γούνασιν ἔπεσε! 342 

τῆς μητρὸς, Ὁμήρου xci τὰ τοιαῦτα πολυειδῶς σχηματίξοντος. οὐ μόνον δὲ δακρύει ἡ τοιαύτη κόρη, 
ἀλλὰ χαὶ τρέμει, ὡς δηλοῖ ( Vers. ic ) τό" ἀμφὶ δ᾽ ἂρ ἀμβρόσιος ἑανὸς τρέμεν.. ἐνταῦϑα δὲ οὐ 
uorov ὃ τοῦ σώματος τρόμος πολὺς ἐμφαίνεται, ἀλλὰ χαὶ πέπλου λεπτότης. διαδείχνυται. καὶ οὕτω 

uiy ἀφελῶς 7 κόρη διάκειται, κλαίουσα ip οἷς ἀγεννῶς ἐῤῥάπισται. ὁ δὲ πατὴρ προτὶ oi, φησὶν, 
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ἤγουν πρὸς ἑαυτῷ, ταύτην εἷλε. καὶ ὡς &xog ἀνήρετο ἡδὺ yshacog, οὐχ wort μαϑεῖν ὃ περ οἶδεν, 

ἀλλ ἁπλῶς οὕτω, καϑὰ xci ἡ Θέτις πολλαχοῦ τὸν yiAMÉa* τίς δή σὲ τοιάδ᾽ ἔρεξε, φίλον τέχος, 
᾿οὐἱρανιώνων ;- ἡ δὲ. λέγει Ürv σή μ᾽ ἄλοχος στυφέλιξε, πάτερ, λευκώλενος “Πίρη" τοῦτο μὲν ἀφελῶς 
εἰποῦσα', βαρέως δὲ τὸ ἐφεξῆς, ἤγουν τὸ, ἐξ ἧς ἀϑανάτοισιν ἔρις καὶ νεῖχος ἐφῆπται. ἜἜνϑα σημείωσαι 

*ünog ἑαυτῇ μάχεται ἡ διαβολή, "Ἄρης μὲν yao ἡτιάσατο τὴν 41ϑηνᾶν ὡς τοὺς ϑεοὺς ἔριδι ξυνελαύ- So 

γουσαν" ἐνταῦϑα δὲ ἡ Ἄρτεμις μέμφεται τὴν ἭΡαν ὡς ἐξ αὐτῆς ἔρις: χαὶ νεῖχος τοῖς ἀϑανάτοις. 
Καὶ ὅρα κανταῦϑα το, ἀμβοόσιος ἑανος. ἤτοι ᾿ἀμβρόσιος πέπλος, τοῦ ἐπιϑέτου ληφϑενξορ avri 

ὑποχειμένου" πέπλου yao ἐπίϑετον χυρίως ὁ ἑανός. τιγὲς μέντον ταῦτον ἡγοῦνται πέπλον καὶ ἑανὸν 

εἰπεῖν, ὡς δηλοῖ καὶ ὁ γράψας; ὅτι πέπλοι, οὖς ἐπερονῶντο γυναῖκες μόναι, οἱ καὶ ἑανοὶ καλοῦνται. 
10 Τὸ δὲ, πρὸς ἑαυτῷ ἔλαβεν, ὃ xoi ἀσπάζεσϑαι λέγεται, 0 ἐστι πρὸς ἑαυτὸν σπᾶσϑαι, τὴν δοτιχὴν 

σύνταξιν ἔχει διὰ τὴν τῆς πρὸς προϑέσεως ἐγγύτητα. ( Vers, 508.) Ὁ δὲ τοῦ Διὸς γέλως δηλοῖ μὴ ἄξια 

δαχρύων τὴν παῖδα παϑεῖν. γελᾳ δὲ οὐχ᾽ ἁπλῶς ὁ πατὴρ Ζεὺς ἐπὶ E ἀφελεῖ κορῃ» ἀλλὰ ἡδὺ χαὶ οὐ 

πρὸς πιχρίαν, οἵαν ὁ ̓Σαρδώνιος γέλως προφαίμεν; παιδεύων ὡς οὐχ ἐξ ἀνάγκης χρὴ τὸν vovy ἔχειν 

πρὸς τοῖς ϑελήμασι τῶν " ἀφελῶν εἴτε τέκνων εἴτε καὶ ἄλλως γνησίων , ἀλλ᾽ ἀμείβεσϑαι γέλωτι τὰ σφῶν 

δάχρυα πρὸς ἔνδειξιν τοῦ γελοῖα κἀκεῖνα εἶναι. δεῖγμα δὲ τῆς χατὰ τὴν [Ἄρτεμιν ἀφελοῦς ψηπιότητος τὸ 

ἐπὶ γονάτων. dr dk κάϑισμα. Κεῖται δὲ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ ( Vers. 511.) καὶ δύο ᾿“Ιρτέμιδος ἐπί- 

ϑέτα, τὸ εὐστέϊ φανος ἤτοι εὔκοσμος, στέφανος γάρ φασιν ἢ στειράνη γυναιχεῖος χόσμος ἐπομφάλιος, áo 
καὶ τὸ κελαδεινὴ, ἤγουν χῆλα δεινὰ ἔχουσα. τουτέστι βέλη, ἢ ὅτι ᾿Εγχέλαδόν τινα σὺν Ὡρίωνι ἀνεῖλε 

βιαζόμενον αὐτὴν, ἢ διὰ τοὺς, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις ἐδηλώϑη,, κελάδους ἤτον ϑορύβους, oUg ποιεῖ ἡ μὲν 
'20 μυϑικὴ ἼἌρτεμις χυνηγετοῦσα ἡ δὲ ἀλληγορουμένη αὔξουσα xai φϑίνουσα.. σελήνης yap παάϑη ἡ n αὐξο- 

μείωσις, ὅτε χελάδοι ὡς ἐπιπολὺ meo ἀέρα γίνονται. To δὲ ἐφῆπται δοτικῇ καὶ νῦν συντέτακται, ἢ) λόγῳ 

ἀντιπτώσεως, ἢ διότι ἀντὶ τοῦ ἐπήρτηται εἴληπται. (Vers. 519. ) Ὅτι διάϑεσις λύσεως πολέμου 

ἑτεραλχοῦς T0, ἐπορεύοντο οἱ μὲν χωόμενοι» οἱ δὲ μέγα κυδιόωντες, ὡς τῶν μὲν νικηϑέντων χωομένων, 

τῶν δὲ νιχησάντων γαῦρον ἰόντων. οἱ ποιητιχοὶ δὲ ταῦτα δρῶσι δαίμονες uere τὴν χατ᾽ αὐτοὺς μάχην; 

ὧν ἀνελϑόντων ἐς Διὸς «Φοῖβος κάτω μείνας ἐδύσετο Ἴλιον, δεδιὼς περὶ αὐτῇ, μὴ) αὐϑημέρον ἁλῷ διὰ 

τὴν τοῦ ᾿Αχιλλέως ἀνδρίαν. ( Vers. 520.) Ὅτι ϑυμὸν μέγαν xal Qo oA. εἰότητα δὲ ᾿Αχιλλέως δηλοῖ τὸ, 
Τρῶας ὁμῶς αὐτούς τ ὕλεχεν καὶ μώνυχας ἵππους, ὡς πᾶν τὸ παραπεσὸν χτείνοντος. διὸ χαὶ πάλιν 
(Vers. 522.) εἰς παραβολὴν τὴν ἀπὸ πυρὸς ἐλϑὼν ὁ ποιητὴς εἰκάζει τὴν τοῦ ἥρωος ἐντρέχειαν ἐμ- 

πρησμῷ πόλεως, ὃν οὕτω διὰ τα "χέων φράζει" ὡς δ᾽ Ure καπνὸς ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει. ἄστεος 50 

30 αἰϑομένοιο; ϑεοὺ δέ í μῆνις ἀνῆχε, πᾶσι ὃ ̓ ἔϑηκε πόνον, πολλοῖσι δὲ κήδε᾿ ἐφῆκεν, ὡς ^ 
Τρώεσσι πόνον καὶ κήδε᾽ Exe. Ko ὅρα; ὅτι. ὡς πέρ ἀλλαχοῦ πόλεως ἅλωσιν συντομώτατα ἔφρασεν 
οὕτω yap. ἔδει κατὼ τοὺς τεχνιχοὺς, ὡσαύτως καὶ νῦν τὸν ἐμπρησμόν. ( Vers. 523.) Ὅρα δὲ καὶ τὰ 

᾿ καίρια πάρισα τὰ ἐν τῷ τέλει τῶν στίχων; 10 ἀνῆκε, xal ἐφῆκε, xoi ἔϑηχεν, ὧν τὸ μὲν ἐφηχὲν «vri 

TOU ἔπεμψε: τὸ δὲ ανῆχεν ἀντὶ τοῦ ἀνήγειῤε xci ἀνέπεισεν. ὃ λαμβανεταί ποτὲ χαὶ ἀντὶ τοὺ ἀνεβλά- 

στήσεν, ὡς ἐν τῷ, ἀνῆχε ν ἡ γὴ βοτάνας. δὶς δὲ εἶπε τὸ ἔϑηκε διὰ τὸ τῆς λέξεως καίριον. παιδεύων δὲ 

E mote Wem εἰς ϑεομηνίαν ἀνάγει τὸν μέγαν πολετιχον ἐμπρησμόν. δῆλον δὲ ὅτε πλεοναξει 

ταῖς. ἀπὸ TOU πυρὸς παραβολαῖς ὁ ποιητὴς εἰς δεῖγμα. ἐνερχεέας ἡρωικῆς χαὶ δοαστηριότητος. οἷον γάρ 

ἐστὶ τὸ πῦρ; πρὸ βραχέων εἴρηται.. ( Vers. 522. Ὑ Ὅρα δὲ καὶ ὅτι ἐπετηδεύσατο ἐν μεγίστῳ: x«i πολυ" 

᾿᾿βλαβεῦ ἐμπρησμῷ μὴ μνησϑῆναν τῆς τοῦ: πυρὸς λέξεως; ἀρκεσιϑεὶς τῷ σημείῳ αὐτοῦ, τῷ καπνῷ, καὶ τῷ 
40 αἰϑομένου, 0 ἐστι καιομένου. *ü Vers. 526.) Ὅτι λογοειδὲς ἔπος χαὶ eod το; εἵἱστήχει δ᾽ ὁ γέρων θο 

Πρίαμος ϑείου ἐπὶ πύργου. καὶ καινὸν οὐδὲν ἐν πολυστίχῳ ποιήματι, x«i τοιαῦτα ἔπη εὑρίσκεσϑλαι, 
ὁποῖον σὺν ἄλλοις πολλοῖς xci τὸ, ἵππους δὲ ξανϑὰς ἑχατὸν καὶ" πεντήχοντα. ϑεῖον δὲ πύργον Τροίας 

(quow, ᾧ *Xoyq «c ἱερὸν Τροίαν, 1) καὶ διὰ "τὸ. ϑεόδιοητον. τῆς" πόλεως; ἤτοι ϑεοδόμητον, ὡς 190125 
: 13430ALyev γέγραπται. ( Vers. 527.) Tovro δὲ ὁ ποιητὴς ἐπάγει ὅτι, ἐπεὶ «ἐνόησεν o γέρων no 

bec o Toweg χλονοῦντα πεφυζότας; ὀνδέ τις αλκὴ γίνεται, αλλὰ δηλονότι ἑτεραλκὴ vixi Hey 

ὁ ᾿Δχιλλεὺς, οἰμώξας ἀπὸ πύργου βαῖνε χαμᾶζε, orgvvéov στρατηγικῶς παρὰ τὸ τεῖχος c ἀγαχλειτοὺς 
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πυλωροὺς" πεπτα μένας ἐν χερσὶ πύλας ἔχετε, καὶ τὰ ἕξης. Καὶ σημείωσαι σχῆμα καὶ ἐνταῦϑα ἐλ- 

10 “λειπτιχὸν καίριον ὡς πρὸς ἔπειξιν τῶν γινομένων. λείπεν γὰρ τὸ λέγων ἢ ἢ τοιοῦτον py ἵνα εἴῃ τὸ ὅλον 

τοιόνδε" οὁτρυνέων πυλαωροὺς χαὶ λέγων, πεπταμένας τὰς πύλας € ἔχετε, ὃ ἐστιν «very uvas. εἴληπταν δὲ 

ἡ λέξις ἐκ μεταφορᾶς τῶν ἐξηπλωμένων πτερύγων τοῖς πετομένοις, ὡς αὐτὸς ὁ ποιητὴς καϑυποδείξει 

διὰ παραβολῆς ἐν τῇ ὦ ́ ῥαψῳδίᾳ. χαίρων δὲ τῃ λέξει Ὅμηρος ἐ ἐρεῖ χαὶ μὲτ ᾿ὀλίγα πετασϑῆναι τὰς πύλας, 

ὅ ἐστιν ἀνοιγῆναι. ( Vers. 530.) .4γακλειτοὺς δὲ πυλωροὺς λέγει τιμῶν χαὶ αὐτοὺς τῇ ἐνδοξότητι, 

20 ὥς περ τὸν πύργον τῇ ϑειότητι. (Vers. 926. ) Ση μείωσαι δὲ ὕτι ἐνταῦϑα δείκνυσιν ὁ ποιητὴς ὡς 

7 προμνημονευϑεῖσα ἐπὶ τῶν πύργων στάσις τῶν δημογερόντων λυσιτελεῖ ταῖς πόλεσιν ἐν καιρῷ μάχης. 

Πρίαμος γὰρ οὕτω γνοὺς κακῶς ἔχειν τὰ ἔξω τοῖς ἑαυτοῦ βαίνει χαμᾶζε καὶ λαλεῖ τὰ πρὸς ὠφέλειαν. 

τοῦτο δὲ καὶ προεκϑέσεως. τύπον ἐπέχει, ὡς τοῦ ποιητοῦ οἰκονομοῦντος trapeivas τὸν Πρίαμον. τῷ τείχει; 10 
ὡς ἂν πλατυνεῖ xol δι᾿ αὐτοῦ τὴν ποίησιν μὲτ ᾿λί ἰγα ἐν τοῖς. κατὰ τὸν ἽἝκτορα.. xvid» δὲ ὁ βασιλεὺς 

30 λέγει ( Vers. 5352.) τοῦ χρῆναι ἄρτι ἀναπεπτάσϑαι τὰς τῆς πόλεως πύλας τὸ "τοὺς λαοὺς μέλλειν 

ἐλϑεῖν 7 προτὶ ἄστυ περυζότας, ἵγα εἰς τεῖχος ἀναπνεύσωσιν, ἀλέντες » ὅ ἐστι συγχλεισϑέντες, άϑροι- 

σϑέντὲες. ἢ γὰρ ᾿Αχιλλεὺς ἐγγὺς ὅδε φησὶ ( Vers. 533.) κλονέων. ψῦν Oto , ἢ δισυλλάβως οἴω, λοίγε᾽ 
ἔσεσϑαν. ταῦτα δὲ ) γενναίου στρατηγοῦ ἔπαινος», ὡς καὶ μὲτ ̓ ὀλίγα εὐϑὺς το, δείδια γάρ μὴ οὖλος ἀνὴρ 
ἐς τεῖχος ἅληται; οἷα μηδενὸς δηλαδὴ τολμήσοντος ἔξω ἀντιστῆναι αὐτῷ. εἰ μὴ αἵ πύλαι χλεισϑῶσι. 

διὸ μετὰ τὸ, ἀναπνεύσωσιν δλένταςς κελεύεν αὐτις ἐπ᾿ ἄψ ϑέμεναι σανίδας πυκινῶς ἀραρυίας, ὃ περί- 

40 φρασίς ἐστι τοῦ, χλείσατε "rag πύλας. καϑὰ καὶ TO, σανίδας πυχνῶς ἡρμοσμένας » περιφραστικὴ 
ἑρμηνεία ἐστὶ τοῦ πύλας, ἔτι δὲ καὶ τοῦ ϑύρας. πύλαι γὰρ καὶ ϑύραι σανίδες εἰσὶ καὶ αὐταὶ ἀραρυῖαι 

πυκινῶς. ( Vers. 535.) To δέ yt ἀνοῖξαι οὕτω περιιράζει " οἱ δὲ ἄνεσάν τε πύλας xol ἀπῶσαν ὀχῆας. 20 
τοῦτο δὲ πρωϑύστερόν ἐστι. πρῶτον γὰρ οἱ μοχλοὶ; τουτέστιν οἱ ὀχῆες; & ἀπωϑοῦνται » εἶτα αἱ πύλαι 344 

ἀγίενται; 0 δηλοῦται διὰ τοῦ ἄνεσαν, ἤτοι ἀνῆχαν καὶ ἐχαύνωσαν. ἀλλαχοῦ δὲ τὸ ἀνοῖξαι καὶ τὸ κλεῖσαι 

δο συντομώτατα φράζων ανακχλῖναι χαὶ ἐπιϑεῖναι φησὶν, ὥστε κα τὰ τὸν ποιητὴν ταὐτὸν τὸ ἀνοῖξαι 
πύλας καὶ ανεῖναι καὶ ἀναϑεῖναιν xai πετάσαι. Eo πὶ δὲ τούτοις εἰπῶν, ὅτι αἱ δὲ, ἤγουν αἱ πύλαι, nera- 
σϑεῖσαν τεῦξαν φάος ( Vers. 538.) φάος n τὴν σωτηρίαν. τῶν φευγόντων Mri ὡς καὶ ἐν TQ, φάος 
δ᾽ ἑτάροισιν ἔϑηχεν ἄνδρα βαλὼν, ἢ καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ ἐξ ἡλίου φῶς, ἵνα λέγῃ τὸ παρακολουϑοὺν τῇ 
ἀνοίξει τῶν πυλῶν᾽ πολλάκις yao ἐπιπροσϑοῦσαι τῷ ἔξωϑεν φωτὶ αἱ πύλαι φάος τεύχουσιν ἀνοιγεῖσαι. 

(Vers. 540.) Ὁτι ἐν τῷ, οἱ δ᾽ ἰϑὺς náhtog καὶ τείχεος ὑψηλοῖο, δίψῃ καρχαλέοιυ, κεχονιμένοι; ἐχ πεδίοιο 
φεῦγον. ὁ δὲ, ἤγουν D “ἠχιλλεὺς, σφεδανὸν ἔφεπ᾽ ἐγχεῖ , λύσσα δέ οἱ κὴρ αἰὲν ἔχε κρατερὴ, μενέαινε δὲ 

κυδος ἀρέσϑαι. “Ηρόδωρος χαὶ ᾿Απίων ἐχτείνουσι τὸ σφεδανῶν ὡς μετοχὴν, λέγοντες εἰλήρϑαι τὴν 3o 

λέξιν ἀντὶ τοῦ σφοδρῶς διώχων. οἱ μέντοι πλείονες ὡς ἐπίῤῥημα λαμβάνοντες αὐτὸ σφεδανὸν λέγουσι τὸ 
σπευστιχὸν χαὶ σφοδρόν. ( Vers. 841.) Τὸ δὲ δίψῃ ϑηλυχοῦ γένος ἐστί. τὸ γὰρ δῖψψος τῶν ὑστέρων 
ἐστίν. Ὅμηρος δὲ δίψαν οἶδεν y. ὡς εὐθὺς δηλωϑήσεται. Καρχαλέοι δὲ οἱονεὺ καρφαλέοι.» ὃ ἐστι 

κατάξηροι τήν τε γλῶσσαν χαὶ τὰ λοιπὰ τοῦ σώματος, ὅϑεν ner ' ὀλίγα κατὰ ἄστυ Pul Corso ἔπιόν. τε 
θο ὐχέοντο τε δίψαν. Ὅρα δὲ ὅτι τὸν μὲν Ἕχτορα ποὺ χύνα εἰπέ τις λυσσητήρα" ἐν ἤταῦϑα δὲ αὐτὸς 

ὃ ποιητὴς ἔχεσϑαι τὸν ᾿Ζχιλλέα λύσση φησὶ 2 RU σιγήσας τὸ TOU xvyog ὄνομα διὰ τὸ εὐφημότερον. 

(Vers. 547.) Ὅτι ϑείας δυνάμεως δηλωτικὸν τὸ, ἐν μέν. οἱ κραδίῃ ϑράσος βαλε, πὰρ δέ οἱ avrog ἔστη, 
ὅπως ϑανύτοιο βαρείας κῆρας ἀλάλκοι. - Φοῖβος δὲ οὕτω ποιεῖ jeg. ynvoga TOY «ἀντηνορίδην » ἐξελϑῶὼν 

εἰς μάχην. αὖϑὲς ἐ ἐκ τῆς πόλεως κατὰ. TO σιωπώμενον, ἐφ᾽ ᾧ ἀντιτάξαν αὐτὸν τῷ Aie προς. ἀποπλά- 
νησιν τοῦ κατ᾽ εὐϑὺ δρόμου, μὴ. xe ὑψίπυλον Τροίην ἕλοιεν υἷες eai. ( Vers. 550.) Ev τῷ 4o 

τόπῳ δὲ τούτῳ καὶ πτολίπουϑον τὸν ᾿Αχιλλέα ὁ ποιητὴς ume καὶ τὸ Ti pedi πεδίον μετ᾿ ὀλίγα 
1251( Vers, 558. ) Ἰλήιον * Miis ἤγουν. Ἴλειον TOUVTÉOTL περὶ ὃ τέϑαπτο "Ihog, ἐξ ov. παρώνυμος. n πόλις 

τὸ Ἴλιον. τινὲς δὲ ᾿Ιδήιον πεδίον γράφουσι τὸ τῇ Ιδη ὑποκείμενον διὰ τὸ εὐϑυὺς ἐπαγαγεῖν τὸν ποιῃτην, 
ὄφρ᾽ ἂν ἵχωμαν " Ins κνημούς. CV ers. 9531.) "0n0 πολύφροντιν ἄνδρα δηλοῖ! τὸ, πολλὰ δή οἱ, «ραδίη 
πόρφυρε μένοντι. ᾿ ἀλλαχοῦ δὲ πόρφυρε κιόντι ἐρῥέϑη. τί δὲ τὸ nog Q&V , πολλαχοῦ: ἡρμήνευται. 
( Vers. 555.) “Ὅτι οἱ πείσαντες τὸν “Δγήνορα λογισμοὶ ἀντιστῆναι τῷ ihe νῦν τοιοῦτοι ὡς εἶχος 



10 

20 

3o 

ΡΖ ΒΩ ΧὩ ΤᾺ OQ. Vs.557—571. 217 

ἦσαν" ᾧμοι ἐγῶν, b μέν xev. ὑπὸ χρατεροῦ -ἠχιλῆος φεύγω, τῇ περ, ἤγουν ὅπου, οἱ ἄλλοι ἀτυζόμενοι 
φοβέονται , ἢ κλονέονται; αἱρήσει με χαὶ ὥς, καὶ ἀνάλκιδα δειροτομήσει" & δ᾽ ἂν ἐγὼ τούτους μὲν 

ὑποχλονέεσϑαν ἐάσω Πηλείδῃ ᾿ἄχιλῆι, ποσσὶ δ᾽ ἀπὸ τείχεος ἄλλῃ φεύγω πρὸς πεδίον τὸ ὡς εἴρηται 
Ἴλιμον: ὄφρ᾽ ἄν ἵκωμαι "Ine τε χνημοὺς τοὺς προξρμηνεϑθέντας; κατά τὲ ῥωπήια δίω, ἤγουν 

ὑπεισέλϑω, δάση τὰ xci eur. προδηλωϑέντα, ἑσπέριος δ᾽ ἂν ἔπειτα λοεσσάμενος ποταμοῖο, ἱδρῶ 

ἀποψυχϑεὶς, προτὶ Ἴλιον ̓ ἀπονεοίμην. χαὶ μέχρι τούτων ἐλϑὼν, καὶ συνεὶς ὅτι οὐ καλῶς ἐνταῦϑα Vos, 

ἐγκόπτει τὸν ἐφεξῆς εἷρμον τοῦ “λόγου τούτου; χαὶ ἀφεὶς ἀναπόδοτον χατὰ σχῆμα SMASH δ Ὲ ἐπιση- 

μαίνεται (Vers. 562. ) τὸ καχόβουλον, εἰπών" αλλὰ τί μοι ταῦτα φίλος διελέξατο ϑυμός; εἰτα οἷον 
ἐπιδιορϑούμενος ἐ ἐπάγει" μή με ἀπαειρύμενον πόλιος πεδίονδε νοήσῃ; καί us μεταΐξας μάρψῃ ταχέεσσι 
πόδεσσιν, ὡς μὴ ἂν ἰσχύσαι φυγεῖν ἐς τὴν Ἴδην, καὶ ἔστι χαὶ ἐνταῦϑα ἕ ὄτϑῥον ἐλλειπτικόν. ἐν γὰρ τῷ, 

μή μ᾽ ἀπαειρόμενον πόλιος γοΉ σῇ xoi ἑξῆς, λείπει τὸ δείδια ἢ τι τοιοῦτον, ἵνα λέγῃ, ὅτι δέδοικα μή 

μὲ ποδωχείῳ καταλαβὼν Αχιλλεὺς ἀνέλῃ. δυσὶ δὲ τούτοις ἐλλειπτικοῖς σχήμασιν ἐπάγει καὶ ἀσύνδετον 
( Vers. 565.) τό: οὐκέτ᾽ ἔπειτ᾽ ἔσται ϑάνατον ἀλύξαι. δῆλον δὲ ὅτι γοργότητα ποιοῦν xci τὸ ἀσύν- 
δετον, καϑὰ καὶ τὰ ἐλλειπτικὰ, ἀγωνιῶντι προσώπῳ οἰχειοῦνται, xoi ἀποστενοῖσι τὸν λόγον ὡς οἷα 
τῷ προσώπῳ συνεπισπεύδοντα καί πὼς μὴ δυναμένῳ λαλεῖν ἀχέραια, συμβαλλόμενα πρὸς τοῦτο 
καὶ αὐτά. εἶτα ἐπιῤῥώσας ἑαυτὸν ὃ ̓ Ζγήνωρ, καϑὰ ῥηθήσεται, ἀποχαϑίσταται εἰς τὸ μὴ φυγεῖν ἀλλ 
3 - -23 S eL , x , H ' E 44:5 NN ΟΜΝ -2 ' 3.3247 
ἀντιστῆναι τῷ AyiAAd. orc δὲ μόλις ἐχφεύγει τὸ μὴ Üaveiv, ἁρπαγεὶς ὑπὸ τοῦ ᾿Απόλλωνος, μετ᾽ ὀλίγα 
καὶ αὐτὸ δηλωϑήσεται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἡ πρώτη ἔλλειψις δύναται ϑεραπευϑῆναι ἐν τῷ, ἑσπέριος δ᾽ ἂν 
ἔπειτα, εἴ πὲρ νοηϑείη ὡς ἑσπέριος δὴ "Gv, ἵνα λέγῃ ὅτι, εἰ φύγω πρὸς παιδίον ὡς εἰς τὴν Ἴδην χαὶ 
τῷ τέως ὑποδήσομαι τὰ ῥωπήια, πρὸς ἑσπέραν δ᾽ ἔπειτα λουσάμενος ἐπανελεύσομαι. ἐν τούτοις δὲ 

( Vers. 560.) ἰστέον καὶ ὅτι στρατιωτικὸν λουτρὸν δηλοῖ ὁ ποιητὴς ἐν τῷ, ἑσπέριος λοεσσάμενος πο- 
ταμοῖο, ἱδρῶ ἀποψυχϑείς" χαὶ ὅτι ὃ μεταβουλευσάμενος καὶ οἷον εἰπὼν ἐν ἑαυτῷ, ὡς ἕτερός μὲ ϑυμὸς 
ἀνῆχεν, εἴποι ἂν καὶ τὸ" ἀλλὰ τί μοι ταῦτα faoc διελέξατο Dvuog; ἔνϑα δὲ φανερὸς ὃ κίνδυνος, 

λεχϑείη ἂν τὸ, ovxér ἔπειτα ἔσται ϑάνατον καὶ κῆρας ἀλύξαι.  ( Vers. 557.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, ἄλλῃ 

φεύγω, τουτέστιν ἀλλαχοῦ, ἐπιῤῥηματικὸν καὶ νῦν Ov, ὅμως προσγεγραμμένον ἔχει τὸ ἴ, ὡς ἀπὸ 
δοτικῆς γεγονὸς, καϑὰ καὶ τὸ ταύτῃ ἀντὶ τοῦ οὕτως, καὶ τὸ ἑτέρῃφυ παρ᾽ ᾿Ησιόδῳ ἀντὶ τοῦ ἑτέρως. 

Τὸ δὲ, ποσὶ φεύγω, πρὸς διαστολὴν ἐφράσϑη τοῦ ἄλλως φεύγειν; οἷον ψυχῇ, ὃ προηγεῖται τοῦ φεύ- 
γειν ποσὶν, ὥς πὲρ καὶ τὸ, μάρψῃ πόδεσσι, διέσταλται τοῦ ἄλλως μάρπτειν, 0 πὲρ μάλιστα κυριο- 

λεχτεῖσϑαι εἴωϑεν ἐπὶ χειρῶν. Τὸ δὲ ποταμοῖο λείπεται προϑέσεως" ἔστι γὰρ ἀντὶ τοῦ ἐπὶ ποταμοῦ, 

(Vers. 561.) Τοῦ δὲ, ἀποψυχϑεὶς ἱδρῶ, οὐκ ἔστι φράσαι καιριώτερον, οὐ γὰρ ἀπονίζεται οὐδὲ ἀπο- 
- - - * ^ - T ι - M - 

ψᾶται ἁπλῶς τοιοῦτος ἱδρὼς, ἀλλ᾽ ἐπὶ ἀναψυχῇ, ἧς δηλωτιχὸν τὸ ἀποψυχϑεὶς, ἑτεροῖον "ὃν τοῦτο 3o 
'παρὰ τὸ ἀποψυγῆναι, o χυρίως ἐπὶ φυτῶν χεῖτὰϊ (Vers. 562.) To δὲ; φίλος ϑυμὸς, ταὐτὸν τῷ 

φίλον ἤτορ. (Vers: 563.) To ài, ἀπαειρόμενον πεδίονδε; ἀντὶ τοῦ ταχὺ φεύγοντα ὡς οἷον ἀέριον 

13234πφερόμενον. Ὅτι ὃ ῥηϑεὶς ᾿“γήνωρ, ὃν δῖον ἀμύμονά τε κρατερόν τε λέγει, οἶδε μὲν ὅτι λίην κρατερὸς 

40 
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περὶ πάντων ἔστ᾽ ἀνϑρώπων ᾿ΑἸχιλλεὺς, πείϑει δὲ ὅμως ἑαυτὸν μετὰ τοὺς ῥηθέντας ἀνωτέρω διαλογι- 
ι LI 2 , - , , , 3 , 

σμοὺς, ϑυμὸν ἀναλαβέσϑαι xci ἀντιστῆναι. φησὶ γάρ᾽ εἰ δέ xcv ol προπάροιϑε πόλιος κατ᾽ ἐναντίον 
Ag - ^ ' ὃ M LI , δ ὃ γξ π᾿ 1; *4 : δὲ 7, ^ 9 ὴ ὃ : ἑ σ᾽ ἄνϑ t07tOL €AU(t, X&L γὰρ ὁὴ καὶ τούτῳ TOOTOG χρὼς OStC γαλχῷ, ἕν te pun. vyurov óe ἐφ ρώποι 
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ἔμμεναι" αὐτάρ oi ϑεὸς χῦδος ὑπάζει. ὁ δὲ τοιοῦτος νοῦς προσαριιόσει ἀνδρὶ ἀσϑενεστέρῳ κατατολ- 
-Ὁ » , , Li - , , " - ) , cx 

μῶντι γένναιοτέρου τινός. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι ἐνταῦϑα ἔλλειψίς τις ἐστίν. ἐν γὰρ τῷ, εἰ δέ οἱ xare- 
" » - » ' 3 —- ὃ , - E εὖ» , "u^ 

ναντίον ἔλϑω,, δοχεῖ λείπειν τὸ, ἴσως ἀνέλω αὐτὸν ἢ τοιοῦτόν τι, ὃ πὲρ ὀκνῶν εἰπεῖν ὃ yrvoo &véÀ- 
r ' -— - 1 « , » » , δὲ 5 Aeny'ev. οὕτω γὰρ εὐοδοῦται ἐφεξῆς τὸ, xal γὰρ δὴ τούτῳ τρωτὸς χρώς. ἄλλως μέντοι εἰ μὴ ἐλλειπτι- 

- , » - ' et ) E , » D , 
κὸς ἐνταῦϑα ὃ λόγος, περισσὸς ἐστιν ὃ yap σύνδεσμος, ἵνα λέγῃ ὅτι, εἰ δέ οἱ ἀντίος ἔλϑω, καὶ τούτῳ 

€ - , “ ' € - , [24 

τρωτὸς ὁ χρώς. εὕρηται δὲ πολλαχοῦ xoi ἐν ᾿Οδυσσείῳ ἐκ περισσοῦ κείμενος ὁ τοιοῦτος σύνδεσμος, ὥς 

περ χαὶ ὃ χαΐ καὶ ὃ δὲ καὶ 0 ἀλλα zc ἕτεροι. F( Vers. 571.) Ὅτι ϑυμὸν παρδάλεως ἱστορῆσαι βουλό-. 

p, παραβάλλει αὐτῇ τὸν εἰρημένον ᾿“γήνορα, λέγων 
Ν 3 » ^ 3 , , € » € - LI» 3 , 

ὅτι ἀλεὶς, 0 ἐστι συστραφεὶς, ἔμενε τὸν AyiAéa , ἐν δέ οἱ ἦτορ ἄλκιμον ὡρμᾶτο πολεμίζειν ἠδὲ μάχε- 
ΟΟΜΜΕΝΤ. 1N Iriap. Tow. IV. Ee 
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μενος ὕδμηρος, xai ὡς ἑαυτὴν ἐπιῤῥίπτει ϑανάτω 

to 
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σϑαι» rs πόρδαλις εἰσι βαϑείας ἐκ ξυλόχοιο ἀνδρὸς ϑηρητῆρος ἐναντίον, οὐδέ τι ϑυμῷ ταρβεῖ οὐδὲ 
φοβεῖται, ἐπεί xev ὑλαγμὸν ἀκούσῃ" εἴ πὲρ γὰρ φϑαμενὸς μιν ἢ οὐτασῃ 58 βάλῃσιν, ἀλλά τε χαὶ περὶ 

50 δουρὶ πεπαρμένη, οὐχ ἀ"πολήγει ἀλκῆς πρίν y ἠὲ ξυμιβλήμεναι ηὲ δαμῆναι" ὡς Aynvup οὐχ ἔϑελε 

φεύγειν, πρὶν πειρήσαιτ᾽ yog. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ὡς τὰ πολλὰ ἡ ποίησις πόρδαλιν λέγει διὰ τοῦ O 

παρὰ τὸ προάλλεσϑαι, πλεονάσαντος τοῦ Ó .. ἐν δὲ ῥητορικῷ παλαιῷ λεξικῷ εὕρηται οὕτως. πόρδαλιν, 

οἱ ἄλλοι" "drrixoi δὲ πάρδαλιν, Ὅμηρος δὲ τὸ μὲν ζῷον διὰ roi 0, τὴν δορὰν 0? διὰ τοῖ &.. Θηλυχῶς 
δὲ χἀνταῦϑα ἡ ξύλοχος. δηλοῖ δὲ τὸν ὑλώδη καὶ δασὺν τόπον ὡς ξύλα ἔχοντα. (Vers. 575.) Τὸ δὲ, 

600? ταρβεῖ οὐδὲ φοβεῖται, ἀντὶ τοῦ οὔτε δειλιᾷ οὔτε φεύγει. TO δὲ, "nel xev ὑλαγμὸν ἀκούσῃ, τινὲς 
γράφουσιν, ἐπεὶ κυνηλα) "μὸν ἀκούσῃ, διὰ τὸ γράψαι που τὸν Σιησίχορον, ἀπειρεσίου χυνηλαγμοῦ. 
παλαιὸς δέ τις, μεμφόμενος τὴν τοιαύτην γραφὴν, φησὶν ὅτι οὐχ ὁρῶ πλέον τι ἐκ τοῦ συνϑέτου, καὶ τὸ 

1 252yupic γὰρ κυνὸς vÀay γμὸς Ἀἐπὶ χυνῶν ἀχούεται, ὡς ἐπὶ ἵππων χρέμετισμός. ἄλλως τέ φησι τὰ εἰς μὸς 

τῷ γ παραληγί μένα μετὰ προϑέσεως συντίϑενται μενούσης τῆς αὐτῆς τάσεως, ἤγουν τοῦ αὐτοῦ τόνου, 

οἷον παιγμὸς ἐμπαιγμὸς, χηρυγμὸς ἐχκηρυγμός. ἔδει ovv καὶ τὸ ὑλαγμὸς τοιοῦτόν τι παϑεῖν καὶ μὴ 

συντεϑῆναι μετ᾽ ἄλλου μέρους λόγου. ( Vers. 576.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι διαφέροντα κἀνταῦϑα κεῖνται τὸ 
οὐτάσῃ xal τὸ βάλῃ. (Vers. 577.) Τὸ δὲ καὶ περὶ δουρὶ πεπαρμένην τὴν πάρδαλιν μὴ λήγειν ἀλκῆς» 
καὶ σῦς πάσχει καὶ ἕτερα ζῷα ϑυμομαχοῦντα ἐν τοῖς κινδύνοις. Ξυμβλήμεναι δὲ τὸ πλησιάσαι καὶ συμ- 
μῖξαι. Ὅτι τὸ, ἀσπίδα πρόσϑεν ἔσχετο ynvop, ἀντὶ τοῦ προεβάλετο εἰς φυλαχὴν τοῦ σώματος. 

10 ( Vers. 583.) Ὅτι πρὸς ϑρασυνόμενον στρα τηγὸν εἰχῇ κατὰ πόλεως εἴποι ἂν τις σώφρων πολίτης ἀρι- 
στεὺς τοιαῦτα" ἦ δήπου, ἢ ἤδη που, ua ἔολπος ivi φρεσὶ, φαίδιμε δεῖνα, ἤματι τῷδε πόλιν πέρσειν, 
γηπύτιε, Nt ἔτι, ἤγουν ὄντως ἔτι, πολλὰ τετεύξεται ἄλγεα ἐπ᾿ αὐτῇ" ἐν γάρ οἱ πολέες τε καὶ ἄλκιμοι846 
ἀνέρες εἰμὲν, ἤγουν ἐσμὲν, οἱ πρόσϑεν φίλων τοχέων, ἀλόχων τε καὶ υἱῶν, [iov εἰρυύμεϑσα, ἢ εἰρυσό- 
μεϑα. σὺ δ᾽ ἐνθάδε πότμον ἐφέψεις, ὡὸ᾿ ἔχπαγλος ἐὼν καὶ ϑαρσαλέος πολεμιστής. πρὸς yia δὲ 
ταῦτα ὁ ᾿Ζγήνωρ φησὶ, qOavov ἐπαίνοις γεραίρειν τὸν xar αὐτοῦ νιχητὴν ἐσόμενον. ( Vers. 585.) 
Ὅρα δὲ ὅτι ἀντὶ τοῦ νήπιε κοινοῦ ὀνόματος καὶ συνήϑους ἐν πολλοῖς τῷ ποιητῇ τὸ νηπύτιος ποιητιχὸν 
ἐν τῇ ῥαψῳδίᾳ ταΐτῃ ἐπλεόνασεν. (Vers. 588.) ξίρύεσθϑαι δὲ τὸ φυλάττειν ἀπὸ τοῦ ἐρύω πλεονασμῷ 
τοῦ (, ὡς περ καὶ ἐῶ εἰῶ, xai ἐρωτῶ εἰρωτῶ. Τὸ δὲ ἐφέψεις ἀντὶ τοῦ ἀκολουϑήσεις. διώξεις, κατα- 

λάβης. τοιοῦτον οὖν πάντως χαὶ τὸ πότμον ἐπισπεῖν, ἐπειδὴ καὶ τὸ ἐψέγιεμα, G δὴ μέλλων 8 ἐστὶ τοῦ 

ἐφέπω ῥήματος, ταὐτὸν δύναται τῷ ἐπισπεῖν. (Vers. 587.) Τὸ δὲ, τοκέων ἀλόχων τε καὶ υἱῶν, ἔν 

τισιν ἀντιγράφοις μετὰ τὸ ἀλόχων ἔχει κείμενον τὸ τοχέων. (Vers. 590.) Ὅτι ἀστείως εἴρηται περὶ 
"Aynvogog τὸ, ὀξὺν ἄκοντα βαρείης χειρὸς ἀφῆχε χατὰ ᾿Αχιλλέως. ἔχει γάρ τι γλυχείας ἀντιϑέσεως. 30 

20 *évrai Oa τὸ ὀξὺ zai τὸ βαρύ. τινὰ δὲ τῶν ἀντιγράφων παχείης χειρὸς ; ράφουσιν. (Vers 594. ) Ὅτι 
ἀλλαχοῦ μὲν τὴν χρυσὴν πτύχα τῆς ἀσπίδος τοῦ ping. ϑεοῦ δῶρα εἰπεν ὃ ποιητὴς, ὡς ἐχεῖ ἐγράφη" 

ἐνταῦϑα δὲ τὴν ix κασσιτέρου νεοτεύχτου χνημῖδα οὕτω καλεῖ, εἰπών" ϑεοῦ δ᾽ ἠρύκαχε δῶρα. 
(Vers. 591.) Σημείωσαι δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ ὅτι τὸ ἔβαλε τίϑησιν οὐχ ἐπὶ πληγῆς καὶ σαρχῶν ψαύσεως. 
φησὶ γάρ᾽ καὶ ῥ᾽ ἔβαλε χνήμην ὑπὸ γούνατος, οὐδ᾽ ἀφάμαρτεν" ἀμφὶ δέ tuv χνημὶς σμερδαλέον xova- 

Bos, πάλιν δ᾽ ἀπὸ γαλχὸς ὕρουσε βλημένου οὐδ᾽ ἐπέρησε, ὥστε βαλεῖν λέγεται καὶ τὸ ἁπλῶς εὖστο- 
χῆσαι. κἂν μὴ διαχύψῃ τὸ βέλος ἐντός. πλείων δ᾽ ὕμως ἡ ἑτέρα χρῆσις. διὸ κατὰ παράχρησιν Ὅμηρος 
εἰπὼν ἐνταῦϑα. ἔβαλε χνήμην, ἐπάγει πρὸς ἑρμηνείαν τὸ, OU). ἀφψάμαρτεν" ε εἶτα ( Vers. 595. ) πρὸς 
πλείω σαφήνειαν. λέγει" πάλιν δ᾽ ἀπὸ χαλκὸς ὄρουσεν, ἤτοι ὀπίσω ὥρμησεν" οὗ πὲρ αὖϑις ἐφ ΡΟΨΡΗΨΕΙ- 

τικὸν τὸ, οὐδ᾽ ἐπέρησε. τὸ γὰρ δρμῆσαν ὀπίσω πάντως οὐκ ἐπέρησεν ὡς προχύψαι ἐπὶ τὰ ἐντός. 4O 
᾿Ιστέον δὲ ὅτι, καϑὰ πολεμῶ πολεμίζω, νεμεσῶ νεμεσίζω, οὕτω διχῶς καὶ χοναβῶ καὶ κοναβίζω, δοκεῖ 
δὲ διφορεῖσϑαι ὁμοίως, καϑϑὰ καὶ ἀλλαχοῦ παρεσημάνϑη, καὶ τὸ ὀργίζω. φαίνεται γὰρ xoi ὀργῶ εἶναι 

So ῥῆμα, ἐξ οὗ ἀοργησία "χαὶ ἀόργητος. εἰ δέ τις ἐρεῖ ἐχ τοῦ ὀργῶ τὸ ὁρμῶ αὐτὰ γίνεσϑαι., ἴστω ὡς οὐκ 

ἔστι χίνησις τοῦ ὀργῶ, ἀλλ ἀντ᾽ αὐτοῦ τὸ ὀργιάζω κινεῖται. ( Vers, 591.) Ὅρα δὲ καὶ τὸ ὑπὸ γούνα- 
τος, δηλοῦν ποῖον μέρος κνήμη λέγεται. Σημείωσαι δὲ ὡς, εἰ xai μὴ διήλασεν ὁ ynvoo, ὅμως ἔτυχε 
τῆς χνήμης τοῦ ᾿Δχιλλέως, δεξιῶς μὲν ἀφεὶς, χωλυϑεὶς δὲ βλάψαι, διὰ τὸ τῆς κνημῖδος ἡφαιστά- 
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τευκτον ἢ καὶ νεότευχτον. (Vers, 595.) Ὅτι τὸ ὥρμησεν ὡρμήσατο ἐνταῦϑα φησίν" οὕτω δὲ χατω- 
τέρω xoi τὸ ἐδίωκεν ἐδιώκετο, εἰπὼν, ὕτι τε ὡρμήσατο ᾿ἡγήνορος ᾿Αχιλλεὺς, ἤγουν κατὰ τοῦ ᾿“γήνορος, 
καὶ ὅτι τὸν ᾿βχάεργον πεδίοιο διώκετο πυροφόροιο, ἤγουν διὰ τῆς πεδιάδος. ( Vers. 598.) Ὅτι τὸ, 
ἡσύχιον *Ó' ἄρα μιν πολέμου ἐξέπεμπε νέεσϑαι, ὁ ̓ Απόλλων δηλαδὴ τὸν ᾿γήνορα, καλὸν εἰπεῖν ἐπὶ 4ο 

τοῦ μηδὲν ὅλως χακὸν ἐν πολέμῳ παϑόντος. εὐφήμως δὲ λεχϑήσεταί ποτε καὶ ἐπὶ τοῦ κατὰ δειλίαν 

ἀνασωϑέντος ὑπό τινος. κεῖται δὲ καὶ τοῦτο ἐν τῷ, ὡρμήσατο μὲν ᾿Αχιλλεὺς κατὰ τοῦ ᾿Ζγήνορος δεύ- 
τέρος, οὐδέ τ᾽ ἕασσε κῦδος ἀρέσϑαι, ἀλλὰ μὲν ἐξήρπαξε, χάλυψε δ᾽ ἂρ ἠέρι πολλῇ" ἡσύχιον δ᾽ ἄρα 

μιν, ὡς ἐῤῥέϑη, ἐξέπεμπε, τὸν AyiAMén δὲ δόλῳ ἀποέργαϑεν, ἤγουν ἀπῆργε, λαοῦ" αὐτῷ γάρ ῥ᾽ 
, ! , ' » 1 € € 2 , ΄ « ᾿ » 

" Exasoyoc , "Aysvogt πάντα ἐοικὼς, ἔστη πρόσϑὲ ποδῶν, ὁ δ᾽ ἐπέσσυτο διώκειν, ἕως ὃ τὸν, ἤγουν 50 

ἕως ὁ ᾿Αχιλλεὺς τὸν ᾿4πόλλωνα, πεδίοιο καϑὰ ἐῤῥέϑη διώχετο πυροφόροιο τρέψας πὰρ ποταμὸν βα- 
ϑυδινήεντα Σκάμανδρον, τυτϑὸν ὑπεχπροϑέοντα, δόλῳ δ᾽ ἂρ ἔϑελγεν ᾿Απόλλων, ὡς αἰεὶ ἔλποιτο 
κιχήσεσϑαι ποσὶν οἷσιν; ἤγουν ἰδίοις. τόφρα, ἤγουν ἐν τοσούτῳ, ἄλλοι Τρῶες πεφοβημένοι ἠλϑον 

1347ὁ μίλῳ., ἤγουν ὁμιλαδὸν., 0 ἐστιν ἰλαδὸν καὶ ὁμοῦ, ἀσπάσιοι προτὶ ἄστυ, πόλις δ᾽ ἔμπλητο ἀλέντων, 

20 

3o 

40 

ἤποι συγχλεισϑέντων. καὶ τοῦτο ἐστὶν ἡ αἰτία τῆς ἐπὶ τῷ ᾿4γ)ήνορι μυϑογραφίας. ἄλλως y&Q οὐχ £U- 
διοίχητον εἶχε πιϑανότητα σωϑῆναι ἀσκύλτως τοὺς Τρῶας ἔσω πόλεως, εἰ μὴ ὁ ἀληϑὴς ἢ ὃ φαινό- 
μένος yivog ἀπέπλαγξε τὸν ᾿“Ιχιλλέα. καὶ οὕτως ἐν ἀδείᾳ φυγόντες oi τῆς πεδιάδος Τρῶες σώζονται" 

ἠρκέσϑη γὰρ ὃ ποιητὴς τῷ παραποταμίῳ ὀλέκϑρῳ., καὶ διὰ τοῦτο τοὺς τῆς πεδιάδος ἀκινδύνους ἐᾷ. 6o 
(Vers, 596.) Καὶ ὅρα ὕπως 0 ᾿Αχιλλεὺς εἰς βραχύ τι σπεύσας διὰ φιλοτιμίαν ἄχαιρον τῶν μεγάλων 
ἐξέπεσε, καὶ οὔτε τοῦ Jdymvogog ἔτυχε, καὶ οὐδὲ τοὺς τῆς πεδιάδος πολεμίους ἔβλαψεν, οὐ κατὰ τὸν 
παροιμιώδη κύνα ἥττονος κρέως τὸ μεῖζον ἀλλαξάμενος, ἀλλ᾽ ἔμπαλιν τῇ εἰς μικρόν τι λιχνείῳ καὶ τῶν 
μειζόνων διεκπεσών. " Ett ὅρα καὶ ὅτι τὸ ἐξήρπαξε ϑεραπεύων ἀλληγορικῶς ὃ ποιητὴς ἔφη, ἐκάλυψεν 
ἠέρι πολλῇ, μονονουχὶ λέγων, ὡς ἁρπαγὴν ἐνταῦϑα νοητέον ἀποχρυβὴν τινα δι᾽ ἀορασίας, ὑποδύντος 
οἷα εἰκὸς τοῦ dymvopog μυρίκας ἢ ἑτέραν τινα ὕλην "ix τῆς παρὰ τῷ ποταμῷ, ἥτις ἀποχρυβὴ τὸν 253 
᾿φγήνορα ϑανάτου ὑπεξελοῦσα ὡς μὴ ϑανεῖν ὑπὲρ μοῖραν εἰς τὸν κατὰ μοῖραν ἐξειλημμένον ᾿Απόλλω 
ἀνάγεται. ( Vers. 601.) Τὸ δὲ, πρόσϑε ποδῶν, τὴν ἐγγύτητα δηλοῖ τὴν ἄγαν, ὑφ᾽ ἧς δολούμενος 
ἐθέλγετο AyiAAsUg. οὕτω καὶ πέρδιξ περιποιεῖται τὰ νεογνὰ, εἰλουμένη πρὸ τῶν ποδῶν τοῦ ϑηρατοῦ, 
ἕως ἐκεῖνα ἡσύχια γένωνται διαπεφευγότα τὸν τάραχον. (Vers. 602.) Τὸ δὲ, πεδίοιο διώκετο καὶ ἑξῆς, 
ἀκίχητα διώχειν καὶ τὸν Πηλείδην ἄρτι δηλοῖ. (Vers. 604.) Τὸ δὲ πυροφόροιο τὸ τῆς Τροίας ἑρμη- 
γεύει ἐρίβωλον. Τὸ δὲ, δόλῳ ἔϑελγεν, ἀντὶ τοῦ ἡδέως ἠπότα κἀνταῦϑα κεῖται. ( Vers, 607.)- Τὸ δὲ 
ἀσπάσιοι ἀγαϑὴ λέξις ἐστὶν, ὅϑεν διὰ τὸ καίριον πάλιν μετ᾽ ὀλίγα ἐπιῤῥηματικῶς λέγει, ὅτι ἀσπασίως 
ἐσέχυντο εἰς πόλιν, ἤτοι χατὰ σπουδὴν πολλὴν, ὡς οἷα χυϑέντες, εἰσῆλϑον, ἐκ μεταφορᾶς καὶ νῦν 

τῶν κατὰ ῥοῦν χεομένων ὑδάτων. εἶτα ( Vers. 606.) ἐφερμηνεύων τὸ, Τρῶες πεφοβημένοι ἦλϑον, 

χαὶ διασαιρῶν τὴν ἐν αὐτοῖς σπουδὴν, φησίν" οὐδ᾽ ἄρα τοί γε, ἤγουν οἱ Τοῶες, ἔτλαν μεῖναι ἔτ᾽ ἀλ- 

λήλους καὶ γνῶναν ὅστε πεφεύγοι, 00T ἔϑαν᾽ ἐν πολέμῳ" ἀλλ ἀσπασίως, καϑὰ ἐῤῥέϑη, ἐσέχυντο ἐς 
Ἀπόλιν, ὅντινα τῶν ye πόδες καὶ γοῦνα σάωσαν" ὃ δὴ μερικεύει τὸ πληϑυντιχὸν συνήϑως εἰς ἑνικὴν 10 

πτῶσιν" οὐ γὰρ πάντες Τρῶες εἰσῆλϑον, ἀλλ ὃς ἐκ πολέμου φυγὼν σέσωστο. “έἐγει δὲ ( Vers. 611.) 

γόνατα μὲν τὰ συνήϑη, πόδας δὲ τὰ μετὰ τὴν χνήμην, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ εἴρηται. εἰ δὲ καὶ ἐν ἄλλοις 

τὰ γοῦνα φέρειν ἁπλῶς τινὰς λέγονται, ἀλλ ἐνταῖϑα xoà σώζουσι τοὺς ὁωμαλέως φεύγοντας. τοῖς δὲ 
ποσὶ καὶ τοῖς γούνασι καὶ αἱ μέσων αὐτῶν πάντως κνῆμαι συνεπινοοῦνται. προέϑετο δὲ τοὺς πόδας, 

διότι τῇ αὐτῶν διαστάσει πλείοννε οὔσῃ ὁ δρόμος ἐπιταχύνεται κατὰ τὸ, πόδες δ᾽ ὑπερικταίνοντο, 

Ó πὲρ ἐν Οδυσσείᾳ κεῖται. ( Vers. 610.) ᾿Ιστέον δὲ xoi ὅτι τὸ, ὃς ἔϑανε, δηλοῖ, ὡς καὶ τὸ, ὃς πεφεύ- 

yov, ᾿Δειτικῶς νοεῖταν ἀντὶ τοῦ πέφευγεν. 
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γῶν Toccv ἐγκλεισϑέντων εἰς τὴν πόλιν, μόνος “ἔχτωρ ὑπομείνας "uiia τὸ uiv πρῶτον 

φεύγει, ἔπειτα δὲ ἀνθίσταται, ᾿Αϑηνᾶς αὐτὸν πεισάσης, xai ἀναιρεῖται. ἐξάψας δὲ αὐτὸν τοῦ 
ἅρματος ὁ ᾿Αχιλλεὺς διὰ τοῦ πεδίου ἐπὶ τὸν ναύσταϑμον ἕλκει. οἱ δὲ χατὰ τὴν πόλιν ὀδύρονται 
ταῦτα ὁρῶντες ἐγχεχλεισμένοι. 

ΓΘ ΣΕ ΟΡ ΤΕΣ ΓΖ: $» 1348 

jo *'Üri τῆς yi ῥαψῳδίας ἐμμέτρως μὲν εἰπεῖν ἡ περιπέτεια τοιαύτῃ" Xi, Θέτιδος γόνος ὠκὶς ἀπώ- 
λὲσεν “Ἔχτορα δῖον. ἄλλως δὲ, Exrogog ἀναίρεσις. ( Vers. 1.) Ὅτι ἐν ἄλλοις μὲν ἑστάναι τινὰς ELLE 

τεϑηπόξας καϑὰ νεβρούς" ἐνταῦϑα. δὲ τοὺς Τρῶας ὁμοίως λέγει πεφευγέναι. φησὶ yag* ὥς oi μὲν 10 
κατ᾽ ἄστυ πεφυζότες ἠῦτε νεβροὶ ἱδρῶ ἀπειψύχοντο, πίον τὲ ἀκέοντό τε δῖψαν, κεκλιμένοι καλῇσιν ἐπάλ- 

4ρ ἕεσιν. ὡς γὰρ. προεῤῥέϑη, δίψῃ καρχαλέοι ἔφευγον. ὕδατος δὲ δηλονότι ἔπιον, εἰ καὶ ὃ ποιη"τὴς 
αὐτὸ σιωπᾷ συνεπισπεύδων τοῖς γινομένοις, ὃς καὶ στενοτάτῃ παραβολῇ διὰ ὁμοίαν συντομίαν ἐχρή- 
σατο. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι, ὡς rep ἐν τῷ πιεῖν καὶ τῷ πίε, οἷον, Küxhew, τῇ πίε οἶνον, καὶ ἐν ἄλλοις δὲ 
τοιούτοις, συστέλλεται τὸ ἴ λόγῳ παραληγούσης δευτέρου ἀορίστου, οὕτω κἀνταῦϑα ἐν τῷ, πίον τ᾽ 

ἀχέοντό Té δίψαν, ov δὴ ῥήματος διττὴ διάϑεσις. ἢ γὰρ πίον καὶ ἀκέοντο, ἢ πίοντο καὶ ἀέγοντο, 
παϑητικῷ σχήματι ἄμφω. καὶ οὕτω μὲν ταῦτα. ἐν δὲ τῷ, πιόμεν᾽ ἐκ βοτάνης, ἤγουν μέλλοντα πιεῖν, 

50 ἐχτείνεται τὸ κατάρχον δίχρονον. "Erw "ἰστέον καὶ ὅτε οὐ μόνον. πίω χαὶ πίωμαι, ἀλλὰ καὶ πιοῦμαι. 
“Αριστοφάνης. πικρότατον οἶνον τήμερον πιῇ. ὡς δὲ κοινόν ἐστι ῥῆμα τὸ πίω, πέφηνε πολλαχοῦ. διὸ 
οὐ μόνον αὐϑυποτάχτου λόγῳ τὸ πίωμαι μεγεϑύνει τὴν παραλήγουσαν παρὰ τοῖς ὕστερον, ἀλλὰ καὶ 20 

συστέλλει χατὰ τὸ τίω τίομαι. δηλοῖ δὲ τὴν κοινότητα τοῦ πίω καὶ ὃ πίσω μέλλων παρὰ Πινδάρῳ, 

καϑὰ προεῤῥέϑη, καὶ τὸ πίσομαι παρὰ ᾿Αντιφάνει ἀντὶ τοῦ πίω, ὅϑεν καὶ ἡ ἐν Πελοποννήσῳ Πίσα, 
θο καὶ τὰ (σμηρικὰ Πίσεα. (Vers. 2.) Τὸ δὲ ἀπεψύχοντο ταὐτόν ἐστι τῷ ἀνέψυχον, ὡς καὶ πρὸ ὀλίλγων 

τὸ, ἱδρῶ ἀποψυχϑεὶς, ἀντὶ τοῦ ἀναψύξας. τὸ μέντοι ἀποψύχειν ἐνεργητικῶς λειποψυχίαν 7) ϑάνατον 

δηλοῖ παρὰ roig μεϑ' Ὅμηρον. ἐναποψύχειν δέ ye δυσεμφάτως παρ᾽ ᾿Εἰσιόδῳ ἔχει. εὕρηται δὲ xal ψύ- 
χειν παρ᾽ Ὁμήρῳ, καϑὰ ἐδηλώϑη ἐν τῷ, ἡ κα μάλα ψύξασα. ᾿Ακεῖσϑαι δὲ τὸ ϑεραπεύειν, ἀφ᾽ οὗ 

1254χαὶ τὸ, ἀχεσταὶ φρένες ἐσϑλῶν. "δοχεῖ δὲ ἡ λέξις γίνεσϑαι παρὰ τὸ ἀκὴν, τουτέστιν ἡσίχως, ἐπειδὴ 
πᾶσα σώματος ϑεραπεία ἡσυχίαν περιποιεῖται ταράχου τινός. ἐκ τοῦ τοιούτου δὲ ῥήματος Φρύγες 1349 

ἀκέστην καλοῦσι τὸν ἰατρὸν, ὥς φασιν οἱ παλαιοί. Ort δὲ ἀκεῖσϑαι xoi τὸ ῥάπτειν ἐλέγετο, ἐτίϑετο δὲ 
ἡ λέξις καὶ ἐπὶ νηῶν περιποιήσεως, δεδήλωται καὶ ἀλλαχοῦ. (Vers. 5.) Τὸ δὲ, κεχλιμένοι καλαῖς 30 
ἐπάλξεσιν, ἀντὶ τοῦ περιεχόμενοι καὶ κρυπτόμενοι ἐπὶ προμαχώνων. καὶ τὸ μὲν καλαῖς εὐείδειάν τινα 
xai κάλλος δηλοῖ, ὡς εἰχὸς, κτίσματος " ἔπαλξις δὲ ἀπὸ τοῦ ἄλχω ὄἄλξω τὸ βοηϑῶ, ἐφ᾽ ἧς ἀλκοῦσι τῇ 

πόλει οἱ μαχόμενοι. ἐκ δὲ τοῦ ῥηθέντος ἄλξω καὶ τὸ ἀλξ ἀλκὸς ἀλχὶ παρήγαγόν τινὲς. ὡς καὶ προδεδή- 
λωται. καὶ οἱ Τρῶες μὲν οὕτω πεφυζότες ἐποίουν * αὐτὰρ χαιοί, gno, τείχεος ἄσσον ἴσαν, ὃ ἐστιν. 

ἐπόρευϑησαν, σάκε᾽ ὦμοισι χλίναντες, ὡς οἷα τειχομαχήσοντες, εἰ καὶ τὰ ἐφεξῆς ἐπὶ τῷ “Ἕκτορι συμ- 

βεβηκότα διεκώλυσαν, εὐμεϑόδως χαὶ τοῦτο πλασαμένου τοῦ ποιητοῦ. ( Vers. 4, ) ̓Ιστέον δὲ ὅτι τὸ 
δηϑὲν i ἴσαν ἀπὸ τοῦ ἴω ἐνεστῶτος γίνεται, οὗ πληϑυντικὸν πολλαχοῦ τὸ ἴομεν, ἵνα ἢ ὡς ἐκ τοῦ τίω 

ιοτὸ ἔτισαν, οὕτω καὶ τὸ ἴω ἴλσαν, ἢ ἐκ τοῦ ἱμε, τοῦ παραληγομένου μόνῳ διχρόνῳ, ἵνα ἢ ὡς τίϑημι 
ϑέσαν, οὕτω καὶ iut ἴσαν, ὅτε δὲ διττῶς ἐστιν εἶμι ἀντὶ τοῦ ἔρχομαι διὰ διφϑόγγου, καὶ πάλιν iut 
διὰ τοῦ (, παραδιδόασιν οἱ τεχνικοί. καινὸν δὲ οὐδὲν διφορεῖσϑαι, ὡς εἴρηται, τὸ εἶμι, ὅπου γὲ διφό- 4ο 
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Quom. ἔχει χαὶ τὸ πρωτότυπον αὐτοῦ. ἔστι γὰρ εἴω τὸ πορεύομαι διὰ διφϑόγγου, οὗ δεύτερος ἃ ἀόριστος 

τὸ ἴην ἴης καὶ ἴωμεν τὰ αὐϑυπότακτα. xal ἐκ τοῦ τοιούτου εἴω τὸ διὰ διρϑόγγου εἶμι. ἔστι δὲ χαὶ 
ἕτερον ἴω διὰ μόνου διχρόνου ὡς τὸ τίω, οὗ πληϑυντιχὸν, ὡς πρὸ βραχέων ἐῤῥέϑη,, τὸ κοινὸν ἴομεν 

ὡς τίομεν, χαὶ ἐκ τοῦδε τοῦ ἴω τὸ ἕτερον (ut, οὗ κατάρχει μόνον τὸ t. (Vers. 5, ) Ὅτι τῶν ἄλλων 

Τρώων, ὡς ἐῤῥέϑη, πεφοβημένων εἰς ἄστυ uovog ὁ “Εχτωρ ἔξω ἔμεινε καχοτυχῶς. φησὶ γοῦν" 
"Exroge δ᾽ αὐτοῦ μεῖνον ὀλοὴ Μοῖρ᾽ ἐπέδησεν, ᾿Ιλίου προπάροιϑε πυλάων τε Σ᾽ καιάων, τοῦτο δὲ προα- 

ναφώνησιν ἔχει ἐν τῷ, ὁλοὴ Μοῖρα, ὡς μικρὸν, ὅσον ἀπολουμένου τοῦ Exrogog. Μοῖρα δὲ πάντων 

ὀλοὴ πρὸς διαστολὴν εἰρηται μοίρας ἑτεροίας, ἀφ᾽ ἧς καὶ εὐμοιρία καὶ ᾿Δτρείδης μοιρηγένής. Ὅρα δὲ 

τὸ ἐπέδησε., Óv οὗ δηλοῦται ἢ ὅτι στεῤῥῶς ὃ "Exrwg ἔστη, ὡς εἰ καὶ πεπέδητο, οἷα δηλαδὴ ϑρασὺς, 

10 ἢ ὅτι ἄκων ἔστη διὰ τῆς Μοίρας, ἀκούσιον γὰρ τὸ πεδεῖσϑαι. (815. 8.) Ὅτι "ὁ διωκόμενος ὑπὸ χεί- 20 
povog, κρείττων ἢ καὶ ϑειότερός τις αὐτὸς ὧν, εἴποι ἂν σιγήσας τινὰ τῶν τοῦ ποιητικοῦ “Ιπόλλωνος 

πρὸς Jue τίπτε μὲ ποσσὶ ταχέεσσι διώκεις αὐτὸς ϑνητὸς ἐών; οὐδέπω μὲ ἔγνως οἷος εἰμὶ, σὺ 
δ᾽ ἀσπερχὲς μενξαίνεις" οὐ μὲν μὲ xT&éVéctg , ἐπεὶ οὔτοι μόρσιμός εἶμι, λέγει δὲ μόρσιμον ἀπολύτως ἐν- 
ταῦϑα ὁ ποιητὴς τὸν μοίρᾳ ὑποχείμενον. παραγωγὴ δὲ αὐτοῦ μείρω μεέρῶ μέμορχα, μέσος μέμορα, ἐξ 

οὗ μέμορμαι μέμορσαι, ὅϑεν 0 μόρσιμος κατ᾽ ἀναλογίαν τῶν διὰ τοῦ μος παραγώγ ων, ovra καὶ 
διὰ τοῦ χίμος καινότερον παράγονται. οὕτω Αἰσχύλος πέπλους μελαγχίμους φησίν" ἕτερος δέ τις 

μελάγχιμα συκάμινα, ἐν τῷ, λευκοῖς τε γὰρ μόροισι καὶ μελαγχίμοις, 0 πέρ ἐστι μέλασι καὶ μιλτοπρέ- 
ποις, ἤγουν ἐρυϑροῖς βροίϑεται ταὐτοῦ χροιᾶ. (Vers. 19.) Ὁ δὲ ὑπὸ τινος μεγάλου ἐμποδιξόμενος ἀμύ- 
γεσϑαί τινας ἐρεῖ ἂν ; ἐβλαψές με, ὀλοώτατε πάντων» καὶ ἐμὲ μὲν μέγα κῦδος ἀφείλεο, τοὺς δ᾽ ἐσάω-- 

20 σὰς ῥηϊδίως. ἐπεὶ οὔτε τίσιν y ̓ ἔδδεισας. ὀπίσσω. ἡ σ᾽ ἂν τισαίμην, εἴ μοι δύναμίς γε παρείη. ᾿“χιλ- 
λεὺς δὲ ταῦτα πρὸς ᾿“πόλλωνα φησὶν; ὃν καὶ ϑεῶν ὀλοώτατον προσεῖπεν, 0 πέρ ἐστι, φασὶν; ἐφερμη- 

γευτικὸν τῆς αὐτοῦ χλήσεως. ᾿Αἀἰπόλλων γὰρ φαίνεται λέγεσϑαι ὡς ὁλοὸς, FOre λοιμοῦ ἐστὶν αἴτιος. ἐκ 30 
τοῦ ὄλλειν γὰρ καὶ δ᾿ “πόλλων; ὡς καὶ ὃ ὀλούς. τινὲς δὲ γράφουσι δολοώτατε, διότι δόλῳ πρὸ μικροῦ 
τὸν ᾿ἀχιλλέα ἔϑελγεν. ἔχει δὲ xai σχωπτικὸν ἀστεῖον τὸ; ϑεῶν ὀὑλοώτατε πάντων. (Φοίβου γὰρ εἰπόντος, 
οὐδέ νύ πώ με ἔγνως ὡς ϑεός εἰμι, λέγει “Ἀχιλλεὺς γνῶναι αὐτὸν οὐ ϑεὸν δοτῆρα ἑάων ὡς ἀγαϑοδότην, 
ἀλλὰ ϑεῶν ὀλοώτατον. (Vers. 9.) Τὸ δὲ πω ὀξύνεται ἐν τῷ, οὐδέ νύ πώ μὲ ἔγνως, ἤγουν οὔπω με 

ἐνόησας, ὥστε καλῶς ἐξ αὐτοῦ γεγονὸς τὸ πώποτε προπαρόξύνεται. ᾿Εν τούτοις δὲ ( Vers. 1 1.) χεῖται 

καὶ πόνος ἡ κακοπαϑεια. φησὶ γάρ᾽ οὔτε μέλει Τρώων πόνος, οὖς ἐφόβησας, εἰς &grv ἀλέντας. εἴλη- 

πται δὲ καὶ τὸ Avec vao οὐκ ἐπὶ τοῦ φυγεῖν συνήϑως, ἀλλὰ παρεχκλῖναι. λέγει γάρ᾽ σὺ δὲ δεῦρο λιά- 
3o σϑηῆς, ἤγουν ἐξετράπης, τῆς εὐϑείας ὁδοῦ, πλαγιάσας. (Vers. 15. ) Τὸ δὲ ἔβλαψας καὶ νῦν ἐνθύ- 

ttov ἐμποδισμοῦ ἔχει κατὰ κυριολεξίαν. λιασϑεὶς γὰρ ὃ ̓ Αἰχιλλεὺς, ὡς ἐῤῥέϑη.. καὶ τραπεὶς ἀπὸ τεί- 
qtoc βλαβῆναι ὑπὸ ' Εχαέργου φησὶν, αὐχῶν xai ὡς, εἰ μὴ οὕτως ἐπλαγίασε, πολλοὶ ἂν γαῖαν ὁδὰξ 
εἷλον, πρὶν " [Atov. εἰσαφικέσϑαι. ἔστι δὲ γαῖαν ὀδὰξ ἑλεῖν τὸ φονευϑῆναι, ὡς πλεισταχοῦ ἡρμήνευται. 
( Vers. 16. ) Ὅτι ὁ ᾿Ἵχιλλεὺς προτὶ ἄστυ μέγα φρονέων ἐβεβήκει, σευάμενος ὥσϑ'᾽ ἵππος ἀεϑλουόρος 
σὺν ὄχελσφιν, 0g Óc τε ϑέῃσι τιταινόμενος πεδίοιο, ὡς ̓Αχιλλεὺς λαιψηρὰ πόδας xai γούνατ᾽ ἐνώμα, 4o 

ὡς καὶ ἐν ἄλλοις χεῖται. ( Vers, 21.) Φρονεῖ δὲ μέγα ὁ ἥρως, οἷα ἐς τοσοῦτον ἀγαγὼν κινδύνου τοὺς 

Τρῶας, ὡς ϑεῶν ἐπικουρίας δεῖσθαι αὐτούς. ἵππον δ᾽ ἐνταῦϑα οἱ παλαιοὶ κέλητα δεῖν φασὶ νοεῖσϑιαι 

διὰ τε τὸ ἄνετον τοῦ τοιούτου ἵππου εἰς δρόμον, καὶ διότι εἷς, φασὶν, ἵππος ὄχημα οὐχ᾽ ἕλκει, ὥστε 
xot. αὐτοὺς στιχτέον εἰς τὸ ἀεϑλοφόρος, ὃ ἐστι νικητὴς λαβὼν ἔπαϑλα, εἶτα συναπτέον τοῖς ἐφεξῆς 

4ο τὸ σὺν ὄχεσφιν, ἵνα λέγῃ, ὕτι ἔϑεεν ὁ ̓ Αχιλλεὺς ὡς ἵππος ἄνετος δόχιμος, ὃς ὅτε καὶ εἴς ἅρμα ξευχϑῇ, 

σὺν ὄχεσφι ῥεῖα ϑέει. (Vers. 22.) Καὶ σημείωσαι ὅτι ἐπὶ Πάριδος μὲν ὃ ποιητὴς ἠγλαϊσμένην ἀπὸ 
ἵππου παραβολὴν ἔφρασεν, ἐνταῦϑα δὲ συνϑέων οἷον τῷ 'AyiAAs καὶ ἐμβρίϑειαν δὲ σώζων ἁπλῶς 
οὕτω ἵππῳ νιχητῇ παρειχάζει τὸν ᾿Αἰχιλλέα εἰς τάχος, οὐ μὴν χριϑιῶντε καὶ φιλολείμωνι,  ( Vers, 25,) 

1350Ότι φροντιστικὸς εἰκότως ὧν ὁ γέρων Πρίαμος, κχαϑά nov xai 0 γέρων Νέστωρ, πρῶτος τὸν ᾿“χιλλέα 50 
εἶδεν ὀφϑαλμοῖσι παμφαίνοντα ὥστ᾽ ἀστέρ᾽ ἐπεσσύμενον πεδίοιο, ὃς ῥά τ᾽ ὑπώρης εἶσιν" ἀρίζηλοι δὲ 

οἱ αὐγαὶ φαίνονταν πολλοῖσε μετ᾽ ἄστρασι νυχτὸς ἀμολγῷ, 0v τε χύν᾽ ᾿Ωρίωνος ἐπίκλησιν καλέουσι" 

/———————————————— 
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λαμπρότατος μὲν 0 γ᾽ ἐστὶ, κακὸν δέ τε σῆμα τέτυχται" καί τε φέρει πολλὸν πυρετὸν δειλοῖσι βροτοῖ- 
σιν᾽ ὡς τοῦ χαλκὸς ἔλαμπε m. στήϑεσσι ϑέοντος. xai ἐνταῦϑα μὲν Ὅμηρος οὕτω τὴν λαμπηδόνα 

θο τῶν ᾿ἀχιλλέως ὅπλων κυνάστρῳ εἴκασεν, Ὁ περ οὐ μόνον ἀρίζηλον ταῖς αὐγαῖς, ἀλλὰ κακοποιὸν τῷ 

πυρετῷ. ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς ἀπὸ πυρὸς καὶ ἡλίου παραβολὴν λήψεται, καὶ λάμπεσϑαι τῷ yh τὸν 

χαλκὸν i ἐρεῖ ὁμοίως αὐτοῖς. καὶ πρὸ ὀλίγων δὲ πυρὶ αἴϑοντε παλιν αὐτὸν εἴκασεν, ἀλλαχοῦ δὲ πυρσοῖς 

12δδμεγάλοις, προϊὼν δὲ καὶ τῷ ἑσπέκρῳ εἰχάσει αὐτὸν, πανταχόϑεν ἐπ᾿ αὐτῷ εὑρίσκων, ὡς οἷόν τέ, λαμ- 

πρὰς παραβολάς. ( Vers. 27. ) 0nwg« δὲ καὶ νῦν μέρος ϑέρους τὸ os μεϑ' ὃ τὸ μετόπωρον. 

᾿4ρίξηλοι δὲ, ὡς καὶ πρὸ τούτων ἀλλαχοῦ, αἱ ἀρίδηλοι. ( Vers. 28. ) To δὲ ἄστρασι μεταπλασμός ἐστιν 

ἐκ τοῦ ἄστροις. ὡς xoi αὐτὸ προγέγραπται. ᾿Αμολγὸν δὲ νῦν μὲν τὸν πρὸς τῷ τέλει τῆς γυχτὸς καιρὸν 

γοητέον. τηνικαῦτα γὰρ ὁ χύων ἐπιτέλλει, προανατέλλων τοῦ ἡλίου. ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς, Orc περὶ ἑσπέρου 10 

10 λέγει, ἀμολγὸν πάντως νυκτὸς λέγει τὸ πρὸς ἑσπέραν, ὅϑεν καὶ ὁ ἕσπερος παρωνόμασται. ἀμφότερον 
δὲ ἀπὸ τοῦ ἀμέλγειν λέγονται ἀμολγοί. καὶ γὰρ καὶ πρὸς ἑσπέραν xci πρὸς ἕω ἀμέλγονται τὰ ϑρέιι- 
ματα. ὅτι δὲ καὶ ἄλλως ὃ ἀμολγὸς ἐτυμολογεῖται, ἀλλαχοῦ εἴρηται. (Vers. 29.) Τὸ δὲ ἐπίκλησιν1551 
κανταῦϑα τὸ παρ᾽ ἡμῖν ἐπίκλην λεγόμενον δηλοῖ, συγχοπὲν ἐκ τυῦ ἐπικλήδην, 0 πὲρ ὕμοιόν ἐστι τῷ 
ὀνομαχλήδην. ᾿Ιστέον δὲ ὡς xvgiov μὲν οἷον ὄνομα τὸ ἀστὴρ, ἐπίκλησις δὲ τούτου ὡς TQ τὸ χύων 

)ο ἁπλῶς, οὕτω καὶ τὸ χύων ᾿ϑρίωνος. ὅτι δὲ Ὡρίων, ὁ "καὶ ἀλλαχοῦ ῥηϑεὶς, κυνηγέτης γενόμενος 
ἄριστος χατηστέρισται μετὰ ϑάνατον, ἐνετέϑη δὲ ἄστροις καὶ ὃ κύων αὐτοῦ, 0 ̓ μῦϑος πολλαχοῦ 

λέγειν τολμᾷ. δῆλον δὲ ὕτι τοῦ τοιούτου κυνὸς ἐπιτέλλοντος πολλοὶ γίνονται καύσωνες. διὸ καὶ κυνο- 
καύματα ἡ πολλὴ ὁμιλία τούτους φησί. xai διὰ τοῦτο χαχὸν σῆμα τοῦτον εἶναι φησὶν ὃ ποιητὴς 
( Vers. 21.) καὶ πυρετὸν φέρειν πολὺν, ὃν οἱ μὲν ἀέρος νοοῦσιν ἔχκαυσιν, 0 xci φλέγμα φϑάσας 20 
εἰπεν ὃ ποιητὴς ὁμωνύμως TQ. φυσικῷ χυμῷ" πυροῦται γὰρ καὶ οἷον ἐχφλέγεται ὃ ὃ ἀὴρ κυνὸς ἐπιτέλλον- 

3o τος" ἕτεροι δὲ οὐ πρὸς μόνην λαμπηδόνα ὕπλων λέγοντες, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ φϑοροποιὸν εἰρῆσϑαι 
τὴν παραβολὴν, κυριολεχτεῖσϑαι φασὶ τὸν πυρετὸν, ἅπαξ ἐνταῦϑα ῥηθέντα. (Vers. 52.) Σημείω- 
σαι δὲ καὶ ὅτι ἐν τῇ ῥηθϑείσῃ παραβολῇ παραμυϑεῖταί πως 0 ποιητὴς τὸ αὔϑαδες ἐχεῖνο χωρίον, ἐν o 
ἐτόλμησε πυρὶ ἐχκαῦσαι τὸν ᾿Δχιλλέα πρὸς Τρώων ἐκφόβησιν, μονονουχὶ λέγων ὅτι, ὥς πὲρ νῦν τὴν 
ἄγαν πολλὴν λαμπρότητα τῶν ὕπλων ἀστέρι φοβερῷ εἴκασε, οὕτω καὶ ἐχεῖ δμοιόν τι νοητέον. διὰ 

ἀοτοῦτο δὲ xci ταῖς ἀπὸ πυρὸς πλεοναζει "παραβολαῖς ἐπὶ ᾿Αχιλλέως, ἵνα καὶ ἐχεῖνο δόξειε πιϑανόν. 
( Vers. 55.) Ὅτι ὥμωξεν 0 γέρων Πρίαμος, κεφαλὴν δ᾽ 0 γε κόψατο χερσὶν voc. ἀνασχόμενος, μέγα 
δ᾽ οἰμώξας ἐγεγώνει λισσόμενος φίλον υἱὸν, ἐλεεινὰ προσαυδῶν, χεῖρας ὀρεγνύς. καὶ ᾧμωξε μὲν καὶ 
πρὸ ὀλίγων" νῦν δὲ ἀναγκαίως μέγα ᾧμωξεν, ὁρῶν ὡς ὁ Ἔχτωρ προπάροιϑε πυλάων εἱστήχει ἄμοτον 30 
μεμαὼς riy μάχεσϑαι. Καὶ ὅρα ὅπως περιπαϑῶς τῶν ἐν τοῖς ἑξῆς ἡϑοπεποιημένων τοῦ γέροντος 

50 λόγων κοπετὸς xoi ἄσημος οἰμωγὴ προηγεῖται, χαϑὰ καί τι πα ϑητικὸν προοίμιον" οἱ δὲ λόγοι τοῦ 
ἐλεεινοῦ τούτου ῥήτορος τοιοῦτοι, ἀφελῶς ἠργμένοι ag τὸ πάϑος ὑπηγόρευεν" “Βχτορ, μή μοι μίμνε, 

φίλον τέκος, ἀνέρα τοῦτον οἷος ἄνευϑ᾽ ἄλλων, ἵνα μὴ τάχα πότμον ἐπίσπῃς Πηλείωνε δαμείς ἐπειὴ 
πολὺ φέρτερός ἐστι σχέτλιος" αἴϑε ϑεοῖσι φίλος τοσσόνδε γένοιτο, ὅσσον ἐμοί" τάχα xév ἑ, ἤγουν ταχὺ 
ἂν αὐτὸν, κύνες καὶ γῦπες ἔδονται χείμενον᾽ ἢ μέ μοι αἰνὸν ἀπὸ πραπίδων ἄχος ἔλϑοι, ὅς μ᾽ υἱῶν 
πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν εὖνιν ἔϑηχε κτείνων καὶ περνὰς νήσων ἐπὶ τηλεδαπάων. χαὶ γὰρ νῦν δύο παῖδε, 
«Ἰυχάονα καὶ Πολύδωρον, οὐ δύναμαι ἰδέειν Τρώων εἰς ἄστυ ἀλέντων, τούς μοι “αοϑόη τέκετο, 

χρείουσα γυναιχῶν" ἀλλ᾽ εἰ μὲν ζώουσι μετὰ στρατῷ, ἢ μετὰ στρατὸν, ἡ τ᾽ ἂν ἔπειτα χαλκοῦ τε χρυσοῦ 

τ᾿ ἀπολυσόμεϑα, ἐγὼ δηλαδὴ καὶ ἡ “αοϑόη" ἔστι γὰρ ἔνδον: πολλὰ γὰρ ὦπαδε παιδὶ γέρων ὀνομά- 40 

χλυτος ᾿Ἄλτης" εἰ δ᾽ ἤδη τεϑνᾶσι καὶ εἰν ̓Αΐδαο δόμοισιν εἰσὶ δηλαδὴ, ἄλγος ἐμῷ ϑυμῷ καὶ μητέρι, τοὶ 

τεχόμεσϑα. εἶτα ( Vers. 54.) εἰπὼν. ὅτι τοῖς δ᾽ ἄλλοις ὀλίγον ἄλγος ἔσται; εἰ μὴ καὶ σὺ ϑάνῃς i ὑπο τῷ 

"Aag, φησὶ κατὰ λόγον ῥητορικῆς ἀξιώσεως, ἀλλ εἰσέρχεο τεῖχος, ἐμὸν τέκος, ὕφρα σαώσῃς Τρῶας 

θο xai Τρωὰς, μηδὲ "μέγα χῦδος ὀρέξης Πηλείδη, αὐτὸς δὲ φίλης αἰῶνος ἀμερϑῆς" πρὸς δέ με, ἢ πρὸς 
δ᾽ ἐμὲ, τὸν δύστηνον ἔτι φθονέοντ᾽ ἐλέησον. δύσμορον, ὃν Ζεὺς ἐπὶ γήραος οὐδῷ αἴσῃ ἐν ἀργαλέῃ 

φϑίσει, κακὰ πόλλ ἐπιδόντα, vieg τ᾽ ὀλλυμένους, ἑλκχηϑείσας τε Üvyorgag, καὶ ϑαλάμους κεραϊΐζο- 
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μένους, καὶ νήπια τέχνα βαλλόμενα προτὶ γαίῃ ἐν αἰνῇ δηιοτῆτι ἑλκομένας τὲ νυοὶς ὁλοῇς VO χερσὶν 

᾿Αχαιῶν" αὐτὸν δ᾽ ἂν πύματόν μὲ χύνες πρώτῃσι ϑύρῃσιν ὠμησταὶ ἐρύουσιν, ἐπεὶ xé τις Okt χαλχῷ 

τύψας ἠὲ βάλων ῥεϑέων ἐχ ϑυμὸν ἕληται, οὖς τρέφον ἐν μεγάροισι τραπεζῆας πυλαωροὺς,, οἵ x ἐμὸν 

αἷμα πίνοντες) ἢ πιόντες, ἀλύσσοντὲς περὶ ϑυμῷ, χείσοντ᾽ ἐν προϑύροισι. véo δέ τε πάντ᾽ ἐπέοι- [256 

xtv " Agni χταμένῳ, ἢ συνϑέτως ᾿Αρηιχταμένῳ δεδαϊγμένῳ ὀξέϊ χαλκῷ, κεῖσϑαι. πάντα δὲ καλὰ ϑα- 
γόντι περ ὕ,ττι φανείη. ἀλλ ὅτε δὴ πολιὸν τὲ κάρη πολιόν τε γένειον αἰδῶ τ᾿ αἰσχύνωσι κύνες χταμέ- 
voto γέροντος, τοῦτο δὴ οἴχτιστον πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσιν. ἢ ῥα, ἤγουν ἔφη ὁ γέρων, πολιὰς δ᾽ ἀνὰ 
τρίχας ἕλκετο χερσὶ τίλλων ἐκ κεφαλῆς" οὐδ᾽ Ἕχτορι ϑυμὸν ἔπειϑε. διὸ καὶ κακὸν αἰτῷ τέλος ἔσται, 
μὴ πεισϑέντι ἀνδρὶ καὶ πατρὶ καὶ συνετῷ. καὶ οὐ μόνον πείσεται κακῶς, ἀλλὰ χαὶ πρὸ τοῦ παϑεῖν μετα- 
μελήσεται, ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς δηλωθήσεται. τὰ δὲ κατὰ μέρος τοῦ χωρίου τούτου τοιαῦτα. ( Vers. 33.) 
Τὸ uiv, κόψατο χερσὶν, ἀρχή ἐστι τοῦ λέγειν ἐλλειπτικῶς χόπτεσϑαι τὸ πενϑεῖν, ὅ πὲρ ὁ κωμικὸς 
δυσέμφατον οἶδὲ σκῶμμα, εἰς ταὐτὸν ἄγων τὸ περαίνεσϑαι καὶ τὸ κόπτεσϑαι τὰ σχωπτικά. τὸ μέντοι 
κόπτειν κοινῶς μὲν καὶ διαίρεσίν τινα δηλοῖ, ὥς περ καὶ τὸ κατακόπτειν. ᾿Αττικὸς δὲ ἀνὴρ τὸ χρούειν 
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1352xoi τὸ πληττέιν χοπτειν goi, ὡς TO, τίς ἔσϑ O χοπτων τὴν ϑυραν; ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ ᾧμωξε, καὶ ξἐ"χο- 

20 

3o 

Varo τὴν κεφαλὴν, xai ἐγεγώνει λισσόμενος, ἐπιλογικὰ μέν εἰσιν, ὁ δὲ γέρων Πρίαμος ὑπὲρ τέχνην ἐξ 

αὐτῶν προοιμιάξεται , ἵνα πρὸ τοῦ λοιποῦ λόγου ἔλεον εἰσβαλὼν τῇ yvvyi τοῦ ἽΕχτορος, οἷς ἐλεεινὰ 
προσηΐδα χεῖρας ὀρεγνὺς, εὐμαρέστερον αὐτὸν ἰσχύσῃ πείσειν, εἰ καὶ μὴ ἔπεισεν, ὡς εἴρηται. 
( Vers. 34.) Τὸ δὲ, vycos ἀνασχόμενος, ὃ ἐστιν ἀνατείνας τὰς ῥηϑείσας χεῖρας, λέγεται καὶ ava- 
σχὼν χατὰ συνήϑη διφόρησιν. TO δὲ ἐγεγώνει τὸ ἐξάκουστον δηλοῖ τῆς οἰμωγῆς. δεδήλωται γὰρ ὡς 

τὸ γεγωνεῖν γνωστὴν φωνὴν σημαίνει. (Vers. 57.) To δὲ, χεῖρας ὀρεγνὺς, ταὐτὸν ἐστι τῷ ὑψόσε ἀνα- 

σχόμενος. (Vers. ὅ9.) 70 δὲ, ἄνευϑεν ἄλλων, διασαφητικόν ἐστι τοῦ οἷος, ἵνα μὴ ἐπ᾽ ἄλλης ἑρμη- 
γείας νοηϑῇ. ταὐτὸν γὰρ εἰπεῖν οἷον, ἤγουν μόνον, καὶ ἄνευϑεν ἄλλων. Τὸ δὲ, πότμον ἐπίσπης, νῦν 

ἐπὶ Ἕ“τορος προσφυέστατον, οὐ xov. ἀνάγκην κινδυνεύοντος, «AX οἷον ἐφεπομένου ἑκοντὶ τῷ ϑανάτῳ. 
(Vers. 40.) Τὸ δὲ, πολὺ φέρτερός ἐστι, φιλαλήϑη τὸν γέροντα παριστῷ, ὃς ἵνα πείσῃ τὸν υἱὸν 
εἰσελϑεῖν τὴν πόλιν, ἀποφαίνεται ὑπερτεϑεῖσϑαι αὐτοῦ τὸν Πηλείωνα. ᾿Επεὶ δὲ ὁ τοῦ ᾿Αχιλλέως ἔπαι- 
γος ἐλύπει τὸν Ἕχτορα διὰ τὸ Óoxsiv ἐκεῖνον τῷ Πριάμῳ φιλεῖσϑαι, εὔχεται ( Vers. 41.) ἀφελῶς ἅμα 
xai βμιβέως ὃ ἀρ χατὰ τοῦ ᾿ἡχιλλέως, ὃ ὁποῖα τὰ τῶν ἀγωνιώντων, τὸ, αἴϑε ϑεοῖς guos τόσσον 
γένοιτο χαὶ τὰ ἑξῆς. ἐν οἷς τῆς τοιαύτης φιλίας τὸ τέλος διασαφῶν ἔργον αὐτῆς εἶναι φησὶ τὸ ὑπὸ κυ- 

γῶν τὸν AyiAAén βρωϑῆναι ἂν ταχὺ καὶ γυπῶν. οὕτω βορὸν ἡ τοιαύτη φιλία, ἣν οὐκ ἂν ἐκ Διὸς ἔχειν 
ὁ ᾿Δχιλλεὺς εὔξαιτο, ἐπεὶ μηδὲ κατ᾽ αὐτὴν Ζεὺς φίλιος λέγεται. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ἐνδιαϑετώτερον 
ἡ εἰρημένη ἔχει ἀρὰ ἤ περ τὸ, ϑεὸὲς δέ ἑ σιφλώσειεν, ὃ καὶ αὐτὸ τοῦ ᾿Αχιλλέως κατηύξατό τις" καὶ ὅτι 
σχοπὸς μὲν τῆς δεδηλωμένης εὐχῆς τὸ, αἴϑε μισηϑείη ϑεοῖς ὁ ̓ 4χιλλεὺς, ἄλλως μέντοι ἐνδείκνυται ἕτι 
φιλεῖται ϑεοῖς. Τὸ δὲ σχέτλιος σφοδρότητα καὶ νῦν δηλοῖ, δι᾿ ἧς ἀκαταάσχετός τις ἐστὶ καὶ οὐκ εἰδὼς 
τλῆναι ὁ ᾿ἀχιλλεύς. (Vers. 44.) Τὸ δὲ, πολλῶν τε xoi ἐσθλῶν, αὔξησιν δυστυχίας δηλοῖ. οὐ γὰρ 
ἁπλῶς υἱῶν, οὐδ᾽ ἁπλῶς πολλῶν, ἀλλὰ καὶ ἐσθλῶν ἐστέρησεν ὁ ̓ Δχιλλεὶς τὸν Πρίαμον. οὕτω καὶ ἐν 
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᾿Οδυσσείᾳ βασιλικῆς δυνάμεως ἐδηλωϑὴ αὔξησις τὸ πολὺν χαὶ ἄριστον τετάχϑαι λαὸν ὑπό τινι. ἔννιεν 

δὲ τὸν ἐστερημένον λέγει xai μεμονωμένον, παρὰ τὴν ἑνὸς γενικὴν, πλεονασμῷ TOU V. τινὲς δὲ qaa 

ὅτι παρὰ τὴν εὐνὴν ὁ εὖνις γίνεται, οἱονεὶ ὃ ἡσυχάζων ὡς ἐν εὐνῇ, xal ἀπραχτῶν ὡς εὐναζόμενος, ἀφ᾽ 

10 
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οὗ ὃ ἠρημωμένος xai ἐστερημένος. δῆλον δὲ ὡς ἐκ τοῦ τοιούτου εὔνιδος * χαὶ εὐνοῦχος ὃ εὖνις τοῦ 30 

ὀχεύειν. (Vers. 45.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι χἀνταῦϑα ὁ ποιητὴς ἀναμιμνήσκει, πολλοὺς τῶν Τρωιχῶν 
αἰχμαλώτων πέρνασϑαι ἤτοι πωλεῖσϑαι εἰς κέρδος τοῖς ᾿“γαιοῖς. προοιχονομεῖ δὲ ἡ τοιαύτη λαλιὰ καὶ 
γῦν , ὡς καὶ ἐν τοῖς πρὸ τούτων xoi ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ, τὴν τοῦ "Exrogog καὶ τεϑνεῶτος ἐξώνησιν ὑπὸ τοῦ 

γέροντος πατρός. Σημείωσαι δὲ ὅτι τὸ περᾶν μετὰ τοῦ V μὲν προενεχϑὲν ἐπὶ τοῦ πωλεῖν λαμβάνε- 
ται, δίχα δὲ τοῦ Y καὶ ἑτέρας σημασίας προβάλλεται, ὡς προδεδήλωται. (Vers, 48.) Ὅρα δὲ xai ὕτι 

προσπαϑῶς ὃ γέρων ἔχει περὶ τὴν παλλακὴν “αοϑόην xci τοὺς ἐξ αὐτῆς παῖδας, ἴσως μὲν καὶ διὰ 

τὸ εἶδος, εὐειδὴς γὰρ ἔοικεν εἶναι, καϑὰ ὑποδηλοῖ καὶ τὸ αὐτῆς ὄνομα, δι᾽ οὗ σημαίνεται, λαὸν 
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ϑέειν ἐπ᾿ αὐτήν" ὡς δ᾽ ἐνταῦϑα λέγεται. καὶ ὅτι χρείουσα ἦν γυναιχῶν, O πέρ ἐστι ϑηλυχὸν τοῦ 
χρείοντος, xoi διότι xai πολύπροικος, ὃ περ Ὁ ποιητὴς ἐπὶ ᾿“νδρομάχης πολύδωρος μετ᾽ ὀλίγα ἐρεῖ, 

“Ὅρα δὲ χαὶ ὅτ᾽ “Ζαοϑόης μνησϑεὶς ὃ Πρίαμος, οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ υἱῶν" χαὶ Ξϑυγατέρων χαὶ νυῶν, ᾿ ἔχά- 

Bus οὐδαμοῦ ἐμνήσϑη. τοῦτο δ᾽ ἐποίησεν ἢ θὐγχεϑεὶς τὴν ψυχὴν, δι᾿ αὐτὸ γὰρ οὐδὲ τῆς Ἄνδρομάχης 

ἔσχε μνήμην, ἢ καὶ διότι καὶ αὐτὴ παροῦσα ἡ ̓ Εχάβη ἔχει ἀρχούντως ὑπὲρ ἑαυτῆς λαλῆσαι εἰ ἐϑέλει, 
4ρ ὡς δὴν λωϑησεται. Er 46.) Τὸ δὲ, δύο ov δύναμαι ἰδέειν, ὅμοιόν ἐστι τῷ ὑπὸ ᾿Βλένης ἀλλαχοῦ 

εἰρημένῳ, δοιώ ὃ οὐ δύναμαι ἰδέειν. Su gea: 9.) . Τὸ δὲ, μετὰ στρατῷ, ᾿καινότερον δοτιχῇ συντέ- 

ταχται. ληφϑὲν ἀντὶ τοῦ ἐν στρατῷ. οὕτω δὲ χαὶ τὸ, ἀλύσσοντες πὲρὶ ϑυμῷ. αὐτὸ μέντοι δοχεῖ 

λέγειν ὕτι ᾿ἀλύσσοντες περισσῶς ἐν ϑυμῷ. (Vers. 90.) To δὲ ἀπολυσί μεϑαὰ συγγενές ἐστι τῷ λυσόμεϑα 

χαὶ λυσόμε νος χαὶ οὐδ᾽ ἀπέλυσε χαὶ τοῖς τοιούτοις, ἐξ ὧν τὸ λύτρον παράγεταί. δῆλον δ᾽ ὅτι χἀνταῦϑα 10 

περιττὴ ἡ ἃ ἀπὸ πρόϑεσις, καϑὰ χαὶ ἐν τῷ ἀπομὴνίσαι xai ἐν ἄλλοις μυρίοις, ὧν ἐστὶ καὶ τὸ ἀποσκο- 
τοῦσϑαι ἤτοι ζοφοῦσϑαι, ἀφ᾽ οὗ τὸ, ἀπεδόθη τὸν νοῦν. (Vers, 51.) Ὀνομάλλυτος δὲ ὁ zai ἐκ 

μόνου ὀνόματος χλυτὸς xal ὡς εἰπεῖν περιώγυμος. ἐχ τοὐτὸυ διαλέλυται τὸ, εἰρωτῷς εὖ ὄνομα κλυτὸν, 
ἐν Οδυσσείᾳ. (Vers. 52.) Τὸ δὲ, καὶ &v ᾿Αἴδαο δόμοισιν," 7) πεδιττῶς χεῖται tig ἐκπλήρωμα στίχου, : 

ἢ πρὸς διαστολὴν τῶν ἄλλως λεγομένων ϑνήσχειν, ὁποῖόν ft τὸ, γέλω ἔχϑανον, καὶ τὸ, ἐγχανὼν 

τεϑνήξη, τῷ γέλωτι δηλαδὴ, καὶ τὸ τραγικὸν, εἰ χαὶ ζῇς ϑανὼν ," καὶ τὸ, τέϑνηκε τὸ τῆς πόλεως 

πράγματα, καὶ τὸ, ἅμ᾽ ἠλέηται καὶ τέϑνηχεν ἡ χάρις, καὶ τὸ, τέϑνηκα συμφορᾶς ὕπο, χαὶ τὸ λέγε- 
50 σϑαί τινα γραῦν μὴ ζῆν, ἐπεὶ κατατέτηχε ynod ἢ κατασέσηπεν, ἤδη δὲ καὶ" τὸ, βόες “ἀποτέϑνασαν 

ἤδη, ot otx ἂν εἶεν ἐν “Διδου δόμοις. (Vers. 55.) Τὸ δὲ; τοὶ τεχόμεϑα, ἤγουν οἱ ἐτέκομεν, &xpi- 
Bes πρόσχειται, ἵνα μὴ vooiro ἴσως ἡ “αοϑόη ἐξ ἄλλου ἀνδρὸς γενέσϑαι μήτηρ τῶν εἰρημένων παΐί- 20 
δων, ἀλλ ἐξ αὐτοῦ Πριάμου. (Vers. 56.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτε γρώζων εὐσχημιόνως τὸν λόγον ὃ γέρων za- 
ραχαλεῖ τὸν Ἕχτορα εἰσέρχεσϑαι τὸ τεῖχος. ov διὰ φόβον δῆϑεν, οὐδ᾽ ἵνα σωϑῆ αὐτὸς, ἀλλ᾽ ἵνα σώσῃ 
τοὺς πολίτας, καὶ μὴ τὸν ἐχϑρὸν κυδάνῃ πεσών. ἔτι δὲ καὶ διὰ τὸν πατέρα. Ἔνϑα καὶ ὅρα τὰ ῥηθέντα 
συχνὰ κόμματα διά τε σπουδὴν ῥήτορος καὶ διὰ τὸν τῆς ̓ ϑοποιίας χανόνα καὶ μάλιστα τῆς παϑητικῆς. 
(Vers. 57.) Τὸ δὲ, ἐμὸν τέκος, ἐν τοῖς ἑξῆς χαὶ τέχνον ἐιιὸν ὁ ποιητὴς dst καὶ φίλον υἱὸν καὶ φίλον 
ϑάλος, καὶ φίλε τέχνον, ᾿Δττιχῶς., ὡς εἴ πὲρ ἔφη, φίλε υἱέ. Τὸ δὲ, Τρῶας καὶ Τρωὰς; ἔχεϊ tv κατὰ 

τὴν φράσιν γλυκὺ, εἰ χαὶ μέτριον, γοργὸν μέντοι xoi πάνυ ἐστίν. ( Vers. 58.) “1ῶὥνα δὲ καὶ ἐνταῦϑα1358 
τὴν ἀνϑρωπίνην ἔφη ζωὴν zai τὸν zar αὐτὴν χρόνον χατὰ γένος ϑηλυκὸν ᾿Ιωνικχῶς, ὡς δηλοῖ τὸ φί- 
λης αἰῶνος. (Vers.59.) Τοῦ δὲ ἀμερϑῆς ἀμέρδειν τὸ ϑέμα, ὃ δηλοῖ στέρησιν μερίδος. ποιητιχὸς δὲ 
ἀνὴρ οὕτω φράζειν φιλεῖ. ὅτι δὲ καὶ σχότωσιν τὸ ἀμέρδειν σημαίνει, δῆλον ἐκ τοῦ. 000: δ᾽ ἄμερδεν So. 

θο αὐγὴ χαλχείη. Τὸ δὲ, πρὸς δέ μὲ τὸν δύστηνον ἔτι φρο γέοντ᾽ ἐλέησον, ἐξ ὀχτὼ τοῦ λόγου μεῤδῶν 
συγκεχρότηται; τυχὸν μὲν σχευωρηϑὲν ἐπίτηδες ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ, τυχὸν δὲ καὶ ἁπλῶς οὕτω συμπεσόν. 
παρὰ μέντοι τοῖς μεϑ' Ὅμηρον πολλὰ τοιαῦτα ἐπιτετήδευται, ἐν οἷς καί τινος ἀγαϑοῦ ἀνδρὸς ἴαμβος 

οὗτος" ὁ νῦν δὲ σὺν σοὶ καὶ ϑανὼν ζήσει λόγε. Τὸ δὲ, ἔτι φρονέοντα, ἔχει τι ἀστειότητος. αἰνίττεται 

γὰρ ὡς μιχρὸν ὅσον xoi ἀλλοφρονήσει ὃ γέρων ὑπὸ πένϑους, ὅτε οὐδ᾽ ἂν αἴσϑοιτο ἐλεούμενος, ἢ καὶ 
ἀντὶ τοῦ ἔτι ζῶντά μὲ ἐλέησον. τεϑνεὼς γὰρ τί ἂν δεοίμην σοῦ; οὕτω xci ὁ “Ἕχτωρ καλῶς ἂν ἐποίησε 

1557τοὺς πατριχοὺς ϑρήνους δυσωπηϑείς. ϑανὼν “γὰρ οὐδὲν τῶν in^ αὐτῷ γόων ἀπώνατό:" ( Vers. 60.) 
Τὸ δὲ, ἐπὶ γήραος οὐδῷ, ταὐτόν ἐστι τῷ, ἐπ᾿ ἐξόδῳ γήρως xai βίου. ὃ γὰρ οὐδὸς καὶ εἰσόδῷ xai ἐξόδῳ 
ὑπόχειται. διόπερ ὃ μὲν ὠμογέρων ἐπ᾿ οὐδῷ ἂν εἴη γήραος, ὡς νῦν ἄρτι γηράσχων καὶ εἰσὶὼν τὸ γῆρας" 
ὃ δὲ χατὰ τὸν Πρίαμον πέμπελος ἐπ᾿ οὐδῷ ἐστι γήραος ὡς ὑπέργηρως καὶ ἤδη χαὶ αὐτὸ τὸ γῆδαξ 4o 
ὑπεξιὼν χαὶ πρὸς τῷ ϑανάτῳ ὦν. ( Vers. 61. ) Τὸ δὲ, κακὰ πόλλ ἐπιδόντα, ὑποσχετιχὸν ἐστι τῶν ἑξῆς 

εὐϑὶς, ἐν οἷς σχῆμα φράζεται ἁλώσεως πόλεως. (Vers. 63.) Τὸ δὲ κεραΐζεσϑαι χἀνταῦϑα φϑορὰν 
ἁπλῶς καὶ βλάβην δηλοῖ παρὰ τὰ χέρατα, ὅϑεν, φασὶν, ὃ ἄϑυμὸς xoi ἀόῤγητος ἀχέραιος" λέγεται ὡς 
μηδένα χεραΐξζων. Ὁ ἐστι βλάπτων. ( Vers. 64.) Τὸ δὲ, βαλλέμενα πρὸς τῇ γῆ ὅμοιόν à ἐστὶ τῷ, ποτὶ 

δὲ σχῆπτρον βάλε γαίῃ. ἐνθυμητέον δὲ ἐνταῦϑα καὶ τὴν τοῦ βασιλιχοῦ 8 Ξρέρους τοῦ ““στυάναχτος 

ἀπώλειαν, οὕτω πως γενομένην ἐξ ἄχρου ϑυμοῦ, ὃν εἰς τοσοῦτον &taDov Arati, ὡς μὴ ἂν φείσεσϑαν 
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μηδ᾽ ἐμβούου, ὃ κατὰ γαστρὸς χεύϑει μήτηρ. ( Vers. 65.) Τὸ δὲ, ἑλκομένας νυοὺς, ὅμοιόν ἐστι τῷ, 

ἑλκηϑείσας ϑύγατρας, πλὴν ὅσον ἐκεῖνο μὲν περὶ σπωμένης ἐστὶ συζυγίας , ἑλχῶ γὰρ ixi" ow τὸ βιάζο- 10 
μαι, ἀφ᾽ οὗ καὶ ὃ προῤῥηἹθείς που ἑλκηϑμὸς, καὶ ἐν Οδυσσείᾳ τὸ, ““ητὼ γὰρ 4Àxuot* τὸ δὲ ἕλχω βε- 
βαρυτόνηται, ὥστε διφορεῖται καὶ τὸ ἕλχω, οὐ μόνον βαρυτόνως προφερόμενον , αλλὰ xci περισπώ- 

μένον. οὕτω καὶ ἐπιμέλομαι καὶ ἐπιμελοῦμαι σὺν ἑτέροις πολλοῖς, καὶ αἴδομαι χαὶ αἰδοῦμαι, χαὶ 

ξυροῦμαι, ὡς τὸ, ξυρεῖ γὰρ ἐν χρῷ, καὶ ξύρομαι., otov, ξύρεσϑαι τὸν πώγωνα, καὶ πιττοχοπούμενον 

3j ξυρόμενον, καὶ ξυρόμενον τὴν ὑπήνην καὶ τὸν ὄῤῥον, xci, vóuov ὄντος ἐν Βόδῳ μὴ ξύρεσϑαι. xsi- 

ται δὲ ταῦτα ἐν τοῖς τοῦ δειπνοσοφιστοῦ. Σημειοῦνται δὲ ἐνταῦϑα οἱ παλαιοὶ xai ὕτι νυοὺς ὃ γέρων 

εἰπὼν καὶ τὴν ᾿Ανδρομάχην συμπεριέλαβεν, ἣν αὐτὸς μὲν σιωπᾷ, ἡ δὲ μήτηρ ᾿Εχάβη ἐξονομάσει ἐν 
10 τοῖς ἑξῆς" xoi ὅτι ἐν τῷ, ( Vers. 62.) υἷας ὀλλυμένους χαὶ ἑξῆς, ἔχφρασιν ὃ γέρων ποιεῖται χαχῶν, 

& πάϑοι ἂν τὸ ἀρχεῖον ἁλούσης τῆς Τροίας. ὡς δὲ καὶ πόλεως ἁπλῶς ἅλωσιν ἐν δυσὶ μόνοις ἀλλαχοῦ 

ἐξέφρασε. στίχοις, προδεδήλωται. ( Vers. 66.) Πρῶτας δὲ 01 θας λέγει τὰς αὐλείους, ἃς ἔϑος ἦν τηρεῖς- 

σϑαι ὑπὸ κυνῶν. τὰς αὐτὸς δὲ χατωτέρω σαφέστερον καὶ πρόϑυρα εἶπεν ἐν μιᾷ λέξει. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι, 

& καὶ ὑπόψυχρον εἰπεῖν, ἀλλ οὖν ὅμως δοκεῖ τὸ, πύματόν μὲ κύνες πρώταις ϑύραις ἐρύουσιν, ἀντι- 
ϑετιχῶς "εἰρῆσθαι, ἐπεὶ καὶ ἀντίκεινται τὸ πρῶτον καὶ τὸ πύματον. (Vers. 68.) Τὺ δὲ, τύψας ἠὲ 20 
βαλὼν, διδασκαλικῶς κἀανταῦϑα διαφορὰν τῶν τοιούτων λέξεων δηλοῖ, ὡς xci ἀλλαχοῦ πολλαχοῦ. 
“Ῥέϑεα δὲ οὐ μόνον τὰ ὅλα μέλη. ἀλλὰ καὶ ἰδίως τὸ πρόσωπον, ὡς καὶ ἑτέρωϑι δεδήλωται. Τὸ δὲ, ἐκ 
ϑυμὸν ἕληται, ἀντὶ τοῦ τὸ ἐξαίρετον ἐν ἀνθρώποις λήψεται τὴν ψυχήν. οὕτω γὰρ πολλάχις παρὰ τῷ 
ποιητῇ τὸ ἐξελέσϑαι γοεῖται. (Vers. 69. ) Τραπεζῆες δὲ κύνες οἱ καὶ τραπεξεῖται.. οἷς ἀγλαΐας ἕνεχεν 

20 κομόωσιν ἄνακτες, ὡς ἐν Ὀδυσσείᾳ εἴρηται. ἐν δὲ δητορικῷ λεξικῷ ἑ ἑρμηνεία τῆς λέξεως ταύτης κεῖται 
αὕτη" τραπεζῆἑς, παράσιτοι; οἰκοτραφε εἴς. οὗ περίφρασις τὸ, οὖς τρέφον ἐν μεγάροισι. δῆλον δ᾽ ὅτι 
πρωτότυπον τοῦ τραπεξείτης. κύων ὃ ἐνταῦϑα τραπεζεὺς, ἐξ οὗ xoi ἔστιν ἐχεῖ ἡ εἴ δίᾳφϑογγος. ὁ μέντοι 

ἀργυραμοιβὸς τραπεζίτης οὐκ ἐκ TOU τραπεζέως , ἀλλ᾽ ἐκ τραπέζης γίνεται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι οὐ μόνον 

χύνας ἐπ᾿ ἀγλαΐᾳ ἔτρεχον οἱ σεμνοὶ, ἀλλὰ καὶ ἕτερα ζῷα. Πτολεμαῖος οὖν, φασὶν, ὁ βασιλεὺς, μὴ 
γεύσασϑαι φασιανοῦ ὄρνιϑος ὡμολόγησεν, ἐχρῶντο γὰρ οἱ παλαιοὶ αὐτοῖς ὡς ἀγάλμασιν. ὡς δὲ καὶ 
χῆνες ἱέρωντο, '"Pwuaixoi ἱστορίαι δηλοῦσιν, οἷς καὶ χάρις ὠφείλετο ἐπὶ νυκτέρῳ σωτηρίῳ τῆς πόλεως. 
ταὼς δὲ τοῖς περὶ “Ζιβύην ἱερὸς ἦν, καὶ ὃ βλάψας αὐτὸν ζημίαν εἶχεν. ἡ δὲ τῆς ᾿Αρτέμιδος ἔλαφος καὶ 30 
αἱ τοῦ ' Ηλίου βόες μύϑοις μέλονται. εἶχε δέ τι σέμνωμα xoi "Ipig παρὰ Ζιβυσιν, ὡς εὐεργετοῦσά 
τι χατὰ τὴν ἱστορίαν καὶ αὐτὴ καὶ διὰ τοῦτο τημελουμένη. ἐλέφαντι γὰρ καὶ παρδάλει καὶ λέοντι 

$0 xoi συάγροις xoi τοιοῖσδε τισὶν ἐναγλαΐξεσϑαι μόνοι. ἂν αὐχήσαιεν, οἷς ὃ κατὰ τὸν παλαίΐτατον 
Κρόνον μακάριος βίος ἐννεάξει, οὐ κυμίνῳ κατὰ τοὺς ἀστεϊξομένους καὶ ὕξει καὶ σιλχίῳ καὶ κοριάννῳ 
καὶ τοῖς τοιούτοις, ἃ δὴ ἀρτύματα Κρόνου παίζονται εἶναι, περιγραφόμενος, ἀλλὰ τοῖς χάτω μὲν, 
μεγίστοις δὲ, δι᾿ ὧν ἔχουσι xoi τὰ τοιαῦτα περιττῶς ἐκτρέφεσϑαι, καὶ ὡς ἂν ζηλοῖεν οἱ τὴν ζωὴν 

μέτριοι. Τὸ δὲ πυλαωροὺς ϑυραωροὺς οἱ πλείονες γράφουσι, λέγοντες ϑύρας μὲν ἐπὶ οἴχου, πύλας 
δὲ ἐπὶ πόλεως λέγεσϑαι. παρατηρητέον δὲ ὅτι οὐ μόνον ἀνθρώποις προσλαλεῖται τὸ πυλωροὶ, ἀλλ᾽ ἰδοὺ 
xai κύνες τὸ τοιοῦτον ἀπειλήχασιν ὄνομα. (Vers. 70.) Τὸ δὲ ἀλύσσοντες γεροντικὴν πολυπειρίαν 
δηλοῖ, ὡς χαὶ τοιαῦτα φυσικὰ εἰδότος πάϑη τοῦ γέροντος. ἔστι δὲ τὸ ἀλύσσοντες ἢ ἄλυν ἔχοντες ἤτοι 

1354ἀδημονίαν διὰ τὸ πολὺ τοῦ κόρου, ἢ λυσσῶντες, ὕ περ τοῖς κατοικιδίοις συμβαίνει κυσὶν, ὅτε τοιούτου 
χορεσϑῶσι κρέα"τος. ἐν δὲ ῥητοριχῷ λεξιχῷ εὕρηται καὶ ταῦτα. ἀλύσσειν, τρέμειν, πάλλεσϑαι, πηδᾶν, 4ο 

4o δυσφορεῖν, λύσιν μὴ εὑρίσκειν, μαίνεσϑαι. εἴρηται δέ τι περὶ τούτου καὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν Ὀδύσσειαν, 
ἔνϑα τὰ κατὰ τὸν ρον. ( Vers. 72-) Τὸ δὲ "ήρηι ἀντὶ τοῦ σιδήρῳ. διὸ xal ἑρμηνεύων ἐπάγει" 
δεδαϊγμένῳ ὀξέϊ χαλχῷ, ἵνα εἴη ταὐτὸν "Aon χταϑῆναι xat δαϊχϑῆναι ὀξέϊ χαλκῷ. ( Vers. 73.) Τὸ 
δὲ, πάντα δὲ χαλὰ ϑανόντι περ, ὅττι φανείη, ἡρωικῇ σεμνότητι χέχραται χατὰ τοὺς παλαιούς. 

δηλοῖ γὰρ ἐνταῦϑα σεμνῶς χαὶ τὰ περὶ τὴν αἰδῶ τοῦ χειμένου ἕν τε τῷ πάντα καὶ ἐν τῷ Ort φανείη. 
0 περ ἐνταῦϑα σιγήσας ὃ γέρων ἐφ᾽ ἑαυτοῦ ἐξεῳ ὠνησε, λέγων Zv γοργότητι, ὅτι νέῳ μὲν χαλὰ πάντα, 
κἂν γυμνὸς εἴη πεσὼν ἐν μάχῃ, κἂν πάντα τὰ αὐτοῦ φαίνοιτο ἀκατακάλυπτα, καὶ αὐτὰ δηλαδὴ τὰ περὶ 
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τὴν αἰδῶ, ἐπιπρέπει γὰρ ἐκείνῳ κεῖσθαι οὕτω. γέροντι δὲ τοῦτο οὐ κόσμιον " ἀλλὰ χαὶ ἐλεεινὸν, μά- 

λιστα δὲ οἴκτιστον. ἐπίτασις γὰρ ἐλέου ὃ oixrog. Καλὰ δὲ ἀντὶ τοῦ χόσμια, Ἢ μᾶλλον εὐειδῆ , ὅϑεν 

ὃ γέρων. ἀφ᾽ ἑαυτοῦ εἰπε τὸ, αἰδῶ T. αἰσχύνωσι. δῆλον δὲ ὅτι, ὡς περ χαλλος καὶ αἶσχος οὕτω καὶ τὸ 

χαλὸν εἶναι καὶ τὸ αἰσχύνεσθαι ἀλλήλοις ἀντίχεινται. τὸ δὲ σημαινόμενον τοῦτο τῆς αἰδοῦς καὶ ἐν τῇ 

508. ῥαψῳδίᾳ χεῖται ἐν τῷ, τά *r αἰδῶ ἀμφικαλύπτει. τινὲς δὲ τὸ, ὅ,ττι φανείη, ἄλλως νοοῦσι, λέγον- 

ks ὅτι τὸ μὲν ῥιψοκίνδυνον αἰτιᾶται ὃ γέρων ὡς ἀνωφελὲς, χαλὸν δὲ λέγει εἰναι τῷ ἐν μάχῃ πεσόντι, 

ὅ neo ἂν φανείη. ἤγουν τὸ κυρίως καλὸν, καὶ 0 πὲρ ἂν φαίνοιτο ἤτοι περιφανὲς εἴη. τὸ δὲ ἁπλῶς 

οὕτω διὰ ϑρασύτητα ϑανεῖν οὐ καλόν. (Mers, 74.) Τὺ δὲ χάρη κατὰ μὲν “Ὅμηρον βαρυτόνως προάγε- 
ται καὶ οὐδετέρως, ἀποχοπὲν ἐκ τοῦ κάρηνον. ᾿Πρόδωρος δὲ καὶ «πίων £v τοῖς εἰς τὸ πὶ σχολίοις λέγου- 
σιν καὶ ὀξυτόνως εὑρίσκεσθαι xoQn, καὶ ϑηλυκῶς" ϑὲν γίνεσϑαι χαὶ τὸ, Τρῶας δὲ καταχρῆϑεν λάβε 10 
πένϑος, καὶ τὸ παρ᾽ ᾿Ησιόδῳ ἀποχρῆϑεν βλεφάρων. εἰ δὲ μὴ ἐπίσταταί. φασιν, ὃ ποιητὴς TO. χαρὴ 

ὀξυνόμενον ϑηλυκὸν, ὡς οἱ ἄλλοι, οὐδὲν ϑαυμαστόν. καὶ γὰρ ἄλλας παραλόγους φωνὰς ἐπίσταταε 

ἀγνοῶν τὰς πρωτοϑέτους λέξεις αὐτῶν. χαὶ τοιαῦτα μὲν αὐτοὶ, εὖ εἰδότες ἃ εἶπον. Περὶ δὲ γενείου 
γράφει Αἴλιος Διονύσιος, ὕτι γένεια αἱ τρίχες, γένειον δὲ 0 τόπος. ἐνταῦϑα δὲ ἰστέον xod ὅτι πολιὸν 

μὲν εἰπεῖν κάρη. καὶ πολιὸν γένειον, σωφρόνως ἐστὶ λέγειν" ὁ δὲ τὸν πολιὸν ἀλφιτόχρωτα εἰπὼν χω- 
μικεύεται. (Vers. 76.) Τὸ δὲ πέλεται παϑητικῶς εἶπεν. ἀντὶ τοῦ πέλει) ὡς καὶ τὸ ἕλκετο ἀντὶ τοῦ 

6o εἷλκε. κεῖται δὲ καὶ ἐν ἄλλοις ὁμοίως τὸ πέλεται, "ὡς καὶ ἐν τῷ, ἤματα μαχρὰ πέλονται. (Vers. 77.) 
Ὅρα δὲ καὶ ὅτι ἐπιλογικῶς ὃ γέρων ῥήτωρ μετὰ τὴν ἐν λόγοις παράκλησιν δυσωπεῖν καὶ ἔργοις τὸν 
υἱὸν ἐθέλων καὶ ἔλεον εἰσβαλεῖν πολιὰς τρίχας ἕλκει, οὐκ ἔτι λαλῶν τὰ εἰς οἶκτον, ἀλλὰ ποιῶν. ἀκο- 
σμίαν δὲ κεφαλῆς ἡ ῥηθεῖσα τῶν τριχῶν ἕλξις δηλοῖ. αἰσχύνει γὰρ καὶ αὕτη κεφαλὴν, ὡς καὶ τὸ x0rt) 20 
καταπάττεσϑαι, χαὶ εἴ τι δὲ ἀλλο τοιοῦτον. ἐπίτασις δὲ τοῦ ἕλκειν ( ers. 78.) τὸ καὶ τίλλειν. οὐ γὰρ 

πᾶν τὸ ἑλκόμενον ἤδη καὶ τίλλεται. εἰ δὲ τὸ μὲν Ὁμηρικὸν τίλλειν οἰχτον ἔχει, ὁ δὲ παρὰ τῷ χωμιχῷ 

12 δϑτιλμὸς χαὶ τὸ ἐχτίλλειν καὶ παρατίλλειι,, ἐξ οὗ meo αὐτὸς γί νεται σχῶμμα ἔχει παιχτιχὸν, τί τοῦτο 

πρὸς τὴν Ὁμήρου ἐμβρίϑειαν xol σεμνότητα; Σημείῳσαι δὲ καὶ ὕτι πολὺ τὸ οἰχτρὸν xal prete 

καὶ μονῳδιχὸν χαὶ ἐκ πολλῶν προσώπων ἐπὶ τῷ “Κκτορι ἐν τῇ ῥαψφῳδίᾳ ταύτῃ. εὐϑὲς οἷν τὸν γέροντα 

2 μήτηρ διαδεξαμένη ποιήσει τε καὶ εἴπῃ τὰ δηλωϑησόμενα. χαὶ ἐν τῷ τἕλει δὲ τῆς Qi ψῳδίας ἐρεῖ τὰ 

πρὸς oixrov ὁ γέρων ἐπὶ ϑανόντι τῷ υἱῷ. καὶ ἡ Exafh; δὲ ὁμοίως βραχύτερα καὶ ἐχεῖ γέροντος λαλή- 
σασα, τελευταία δὲ ἡ ἀνδρομάχη πλατύτερον, ἐλεεινολογήσεται xal ἀφελέστερον, οἷα τὴν στρυφνοτέ- 
ραν μονῳδίαν αὐτῇ ταμιευσαμένου τοῦ ποιητοῦ, ὅτε πρὸ χειρῶν ἕξει, τὸν “χτορα, ὁπηνίχα καὶ ἡ ̓ EAérn 
καὶ ἡ ̓ Εχάβη τῶν ϑρήνων αὐτῇ συνεπιλήψονται. “Ὅρα δὲ καὶ ὅτι καϑηγούμενος καὶ τῆς ἐν ἡϑο- 80 
ποιίαις μεϑόδου ὃ ποιητὴς καὶ μέλλοντα χρόνον τοῖς τοῦ γέροντος λόγοις τεχνικῶς ἀποδέδωχεν, εἰπόν- 

τος ἃ μέλλει συμβῆναι ὕστερον μετὰ τὸ πεσεῖν τὸν “ἔχτορα. διὸ καὶ ἐπεσημήνατο ( Vers. 66.) εἰπών" 
πύματόν μὲ κύνες ἐρύουσι. πύματον γὰρ νῦν τὸ ἐν τῷ μέλλοντι χρόνῳ ἔσχατον. εἰ δὲ xci νῦν μὴ 

10 ἐδάχρυσεν ὃ γέρων, ᾿Εχάβη γὰρ τοῦτο ποιήσει δαχρυχέουσα ἐν οἷς αὐτὴ λέγει, ἀλλ᾿ ὅτε ἴδωσι τὸν 
ἽἝχτορα νεχρὸν ἑλχόμενον, ἀμφότεροι κλαύσουσι. τὸ δ᾽ ἀκριβὲς εἰπεῖν, καὶ νῦν ὃ γέρων κλαίων ἐλάλει, 
ὡς δηλώσει ὃ ποιητὴς ἐν τῷ, ὡς τώ γε κλαίοντε εἶπον, εἰ χαὶ ἐσιώπησεν ἐνταῦϑα τὸν τοῦ γέροντος 
χλαυϑμὸν, εἰωθὼς οὕτω ποιεῖν ἐν πολλοῖς. ὅτι δὲ πολλὰ τῶν τοῦ Πριάμου. δύνανται λόγοις πεζοῖς 

παραπλέχεσϑαι, ὃ ϑέλων κατανοήσεται. olov ἐπὶ ἐχθρῷ παρωδηϑήσεται τὸ, αἴϑε ϑεῷ φίλος τοσόνδε 
γένοιτο, ὅσον ἐμοὶ καὶ τὸ ἑξῆς. ἐπὶ δὲ λύσει αἰχμαλώτων ῥηθήσεται τὸ, ἀλλ᾽ εἰ μὲν ζώουσιν, jv. ἂν 
ἔπειτα χαλκοῦ τὲ χρυσοῦ τε pnpdelesped os ἐπὶ δὲ γέροντος δυστυχὴ μόρον ἐλπίζοντος τὸ, δύστηνος 40 
δύσμορος t ὃν ϑεὸς ἐπὶ γήραος οὐδῷ, χαὶ τὰ ἑξῆς. ( Vers. 79- .) Ὅτι μετὰ τὸν Πρίαμον ἡ τοῦ “Ἕκτορος 
μήτηρ ἑτέρωϑεν ὠδύρετο δακρυχέουσα, χόλπον ἀνιἐμένη, ἑτέρῃχι δὲ μαζὸν ἀνέσχε, χαί μὲν δακρυχέουσα 

20 προσηύδα" * Log, τέχνον ἐμὸν, τάδε τ ̓ αἴδεο, xot μ' "ἐλέησον αὐτήν" εἴ ποτέ TOL λαϑιχηδέα μαξὸν1355 

ἐπέσχον, τῶν μνῆσαι, φίλε τέκνον, περὶ οὗ ἐῤῥέϑη" ἄμυνε, δὲ δήιον ἄνδρα τείχεος ἐντὸς ἰὼν, μὴ δὲ 
πρόμος ἵστασο τούτῳ" σχέτλιος" εἴ πὲρ γάρ σὲ χατακτείνῃ, οὐ σέ τ΄ ἔγωγε κλαύσομαι ἐν λεχέεσσι, φίλον 

ϑάλος, ὃν τέχον αὐτὴ, οὐδ᾽ ἄλοχος πολύδωρος᾽" ἄνευϑε δέ σε μέγα νῶιν ᾿Αργείων παρὰ νηυσὶ κύνες 
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ταχέες κατέδονται. τοιαῦτα καὶ ἡ μήτηρ. Θὺ πείϑει δὲ οὐδ᾽ αὐτὴ τὸν viov κατεπᾷάδουσα ToU χόλου, 

ἀλλὰ τέως μὲν ἰσχυρογνωμονεῖ ἐκεῖνος, ἄγοντος "τοῦ μοιριδίου εἰς ϑάνατον, μικρὸν δὲ 0cov μετάμελος 3o 
αὐτὸν εἰσελεύσεται. (Vers. 80. ) Ὅρα δὲ ὅτι, ὡς πὲρ ὁ πατὴρ προέϑετο TOU οἰχείου λόγου τὸ χκόπτε- 
σϑαι κεφαλὴν χερσὶ xai χεῖρας ὀρεγνύναι οὕτω καὶ ἡ μήτηρ δαχρυχέουσά τε ὀδύρεται πρὸ τοῦ λαλῆ- 

σαι καὶ κόλπον ἀνίεται καὶ τῇ ἑτέρῃ μαζὸν ἀνέσχε. δὶς δὲ ῥηϑὲν παράκειται τὸ δακρυχέουσα. ἔστι δὲ 
χόλπος μὲν τὸ ἐπάνω τῆς ζώνης κόλπωμα τοῦ πέπλου, γινόμενος ἀπὸ τοῦ κοῖλον καὶ τοῦ ἕπω, ᾧ δη- 

λαδὴ χοιλότης ἕπεται, χαϑὰ καὶ τῆς κατὰ ϑάλασσαν κόλποις. ᾿Ανίεσϑαι δὲ τὸ γυμνοῦν πρὸς τὸν 

υἱὸν τὰ βαστάξαντα ἐκεῖνον καὶ ϑρέψαντα μέρη, ὡς καὶ οἱ ἐν Ὀδυσσείᾳ μνηστῆρες ἀνίεσϑαι λέγονται 
αἶγας ἤτοι γυμνοῦν ἐν τῷ ἐχδέρειν" ἢ τὸ ἀνιεμένη κόλπον ἀντὶ τοῦ ἀνατείνουσα, χαϑὰ xai τὸ μαζὸν 

10 ἀνέσχεν ἀντὶ τοῦ ἀνέτεινε βαστάζουσα, τροφεῖα. μονονουχὶ τὸν υἱὸν αἰτοῦσα τῷ σχήματι. διὸ καὶ λέγει 
(Vers. 82.) ὅτι ταῦτα τε αἴδεο "καὶ iui αὐτὴν ἐλέησον, τουτέστι καὶ τὰ ϑρεψαάμενά σὲ μόρια αἰδέ- 4o 
σϑητι, καὶ ἐμὲ ὅλην αὐτὴν μητέρα. ( Vers. 80.) Ἔτι ἰστέον καὶ ὅτι τὸ ἀνιεμένους. 0 πὲρ ἐν Ὀδυσσείᾳ 
κεῖται, ταὐτὸν ἐστί πως τῷ ἀνατέμνοντας, εἰ καὶ ἄλλως ἐπὶ τοῦ ἐχδέρειν εἴληπται. ὡς γὰρ ὁ ἐχκδέρων 
ἄνω ἵεται ἀπὸ τῶν κάτω, οὕτω xci ὁ ἀνατέμνων, ὡς δηλοῖ 0 γράψας ὅτι Κότυς, Θρᾳκῶν βασι- 
λεὺς, φόνους ἀδίχους τολμῶν, καὶ τὴν ἑαυτοῦ ποτὲ γυναῖχα ζηλοτυπήσας., ἀνέτεμε τὴν ἄνϑρωπον à 
τῶν αἰδοίων ἀρξάμενος, ἀνιέμενος οἷον καὶ αὐτὸς κατὰ τὸ ἐν Ὀδυσσείᾳ ἀνίεσϑαι. ᾿Εχάβη δὲ κόλπον 
ἀνιεμένη μεταφορικῶς λέγεται οὕτω ποιεῖν, οὐ μὴν κυριολεχτιχῶς. ( Vers. 82.) Τὸ δὲ ἑτέρῃφι καὶ αὐτὸ 
ἐλλειπτιχῶς ἔχει. καὶ πρὸ αὐτοῦ δὲ πλείων ἑτέρα ἔλλειψίς ἐστι. χρὴ γὰρ νοεῖν, ὅτι τῇ ἑτέρᾳ μὲν χειρὶ 
κόλπον ἡ μήτηρ ἀνίεται, ἑτέρᾳ δὲ δηλαδὴ χειρὶ μαζὸν ἀνίσχει. Τὸ δὲ "Exroo ὡς ἀπὸ διδασκάλου 

'20 τοῦ ἀνδρὸς ἡ γυνὴ ἔσχεν. οὕτω γὰρ καὶ ἐχεῖνος τοῦ λόγου κατήρξατο. Τὸ δὲ, τέκνον ἐμὸν, παρα- 
φράζουσα χατωτέρω φησίν" ὃ τέχον αὐτή. Πρίαμος δὲ ἄλλως ἐφ᾽ ἑαυτοῦ κοινῶς καὶ “αοϑόης τὸ 
τοιοῦτον ἔφη. ἔνϑα εἶπε τὸ, οἱ τεχόμεϑα, τὸν /vxaovo δὴ καὶ τὸν Πολύδωρον. Τὸ δὲ, αἴδεο καί 
μ᾽ ἐλέησον, ἐπισπαστικόν ἐστι εἰς πειϑὼ καὶ αὐτό. αἰδὼς γὰρ ὡς "τὰ πολλὰ καὶ ἔλεος τοὺς ἱκετενομέ- 5o 
vovg ἐφέλκονται. διὸ καὶ μετ᾽ ὀλίγα λέγει 0 “Εχτωρ, ὁ δέ μ᾽ οὐκ ἐλεήσει οὐδὲ αἰδέσεται. καὶ ἀλλαχοῦ, 
ἔλεον ἀπώλεσεν, οὐδέ οἱ αἰδὼς γίνεται. εὔχεται δὲ καὶ ἐν Οδυσσείῳ ὃ “αερτιάδης φίλος ἐλϑεῖν καὶ 
ἐλεεινός. καὶ τοῦτο uiv οὕτω. (Vers. 83.) Τροφεῖα δὲ ἣ μήτηρ τὸν υἱὸν οὐκ ἄλλο τι ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ 
τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν, ἵνα μνησϑεὶς τῶν ϑρεψαμένων ἀμύνῃ τὸν πολέμιον. To δὲ λαϑιχηδέα δηλοῖ | 

μὲν τὸν παῦσάυπρα χαὶ εἰς λήϑην παντὸς βλάβους τὰ βρέφη ἄγοντα" ἔστι δὲ ὅμοιον τῷ, καχὸν ἐπί- | 

ληϑὸον ἁπάντων, 0 περ év ÜOvaosie εἴρηται. ἀντέχτισιν δὲ ἀγαϑοῦ ἡ μήτηρ ζητεῖ διὰ τοῦ λαϑικηδέος 

So μαζοῦ. ὡς γὰρ αὐτὴ λαϑικηδέα μαζὸν ἐπέσχε ποτὲ τῷ υἱῷ, οὕτω καὶ αὐτὸν χρὴ λαϑικηδέα γενέσϑαι | 
viv τῇ μητρί. Ὁ δὲ μαζὸς δῆλον ἐκ τῶν παλαιῶν ὅτι καὶ μαστὸς λέγεται διὰ TOU T. ὡς μασητὸς, καὶ 
μασϑὸς δὲ διὰ τοῦ ὃ ἐκ τοῦ μαδὺς, καϑὰ προδεδήλωται. ἐκ δὲ τούτου ἴσως καὶ μασϑάλης, κύλιξ τις 

παρὰ τοῖς παλαιοῖς. xci παρὰ Παφίοις δὲ μασϑὸς ποτήριον, σύστομον, ὡς εἰχὸς, ἐξ ov ἐβδάλλετο 

τρόπον τινὰ ὡς ix μασϑοῦ τὸ πινόμενον. - καινὸν δὲ οὐδὲν μασϑῷ εἰχάζειν ποτήριον, εἰ xoi οὐϑαὰρ 
ἀρούρης Ὅμηρος φϑάσας € ἔφη. xai "doyéorgaroc δὲ πίονα τινὰ τύπον ““ἔσβιον κλεινῆς "“έσβου περι- θο 

χύμονα μαστὸν λέγει. Τὸ δὲ ἐπέσχον, οὕτω γὰρ δεῖ γράφειν, οὐ μὴν ἀνέσχον, ὥς τινα τῶν ἄντιγ ρά- 

gu βούλονται, εἴληπται καὶ νῦν ἀντὶ τοῦ ἐπὶ σοὶ καὶ ἔμπροσϑέν σου ἔσχον, ὡς πέρ χαὶ ὃ Φοῖνιξ 

οἶνόν που ἔφη τῷ ᾿Ἵχιλλεῖ ἐ ἐπισχεῖν, ἤγουν δοῦναι παιδὶ ἔτι ὄντι. ὅτι δὲ τὸ ipu: καὶ ἔχϑραν τινὰ 

δηλοῖ, ἐν τοῖς εἰς τὴν Ὀδύσσειαν. φαίνεται κατὰ τὸ, δαιμονίη. τί μοι ἐπέχεις ; ἐξ οὗ διήρηται τὸ, ἐπὶ 

4o Τυδείδῃ εἶχεν, ἤγουν ἤλαυνε xata “Διομήδους. Ὅρα δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ σπέρμα μεϑόδου ἐπιλογιχῆς, ἣν 

ἠκριβώσαντο oí μεϑ' “Ὅμηρον , παρ᾽ οἷς ἡ τοῦ ἐλέου εἰσβολὴ ὁμοίως πως τῇ ᾿Εχάβῃ μεϑωδεύετο. ὙὝπε- 

πρίδης γοῦν, “φασὶ, τῇ ἑταίρῳ Φρύνῃ κρενομένῃ ὑπὸ Εὐϑίου τὴν ἐπὶ ϑανάτῳ δι᾽ ἀσέβειαν, ὅτε εἰς τοὺς 1289 
ἐπιλογικοὺς. ἦλϑεν οἴχτους, ἐκ τῆς ὄψεως αὐτῆς, φασὶν. ἐπεῤῥητόρευσε, παραγαγὼν τὴν γυναῖχα εἰς 
ἐμφανὲς, καὶ περιῤῥήξας τοὺς χιτωνίσκους καὶ γυμνὰ τὰ στέρνα δείξας, ὡς δεισιδαιμονῆσαί gan TOUS 

δικαστὰς καὶ Ót ἔλεον μὴ ἀποχτεῖναι τὴν ὑποφῆτιν καὶ ζάκορον τῆς Aqooditng* ἀφεϑείσης δὲ ἐγράφη 

1ϑδθψήφισμα, μηδένα τῶν λεγόντων ὑπέρ τινος οἰχτίζεσϑαι, μηδὲ βλεπομένους τὸν κατήγορον καὶ τὴν 
"f39 
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χατηγορουμένην χρίνεσϑαι. προσιστορεῖ δὲ τούτοις ὃ “Ναυχρατίτης σοφὸς καὶ ὕτι ὃ ῥηϑεὶς Εὐϑίας, 

ὀργισϑεὶς ἐφ oig iren, οὐκέτι ἄλλην δίκην εἶπε, καὶ ὅτι ἐκ Θεσπιέων ἣν jj δηλωϑεῖσα Φρύνη, χαὺ 

ὅτι χαὶ ἄλλη τις ὴν ὁμώνυμος αὐτῇ. φησὶ γάρ" δύο Φρύναι, ἡ μὲν Σῆστος καλουμένη διὰ τὸ ἀποσήϑειν 

καὶ ἀποδύειν τοὺς αὐτῇ συνόντας; ἡ δὲ Θεσπική. κατα δὲ τινας ἡ uin ἐπικαλουμένη κλαυσίγελως y ἡ δὲ 

σαπέρδιον. χαὶ οὕτω μὲν ἔχει ταῦτα. ( V ers. 85.) 1o δὲ, τείχεος ἐντὸς ἰὼν χαὶ τὸ Mar CU εἰπε xai 

10 0 Πρίαμος ῥητῶς. ἀμφίβολον δὲ xol ἐπ᾽ ἀμφοῖν, εἴτ᾽ ἐπὶ ᾿ἀχιλλέως τὸ σχέτλιος εἴρη rens εἴτε ἐπὶ 

" Exroooz. T'o δὲ, μὴ δὲ “πρόμος ἵστασο τούτῳ, αὐτολεξεὶ μὲν οὐχ εἶπεν O γέρων, jv δὲ παρ᾿ ἐχείνῳ 

ἰσοδύναμον τούτῳ TO, μή μοι ἄνδρα τοῦτον μένε μόνος ἄνευϑεν ἄλλων, χαὶ τὸ περὶ τῆς πολυδώρου δὲ 

ἀλόχου. ἤτοι τῆς ̓ Ανδρομάχης» 0 γέρων μὲν ψιλῶς ἑνέρηνεν, ὅτε γυοὺς ἑλκομένας εἶπε, νυὸς γὰρ τοῖς 

βασιλεῦσι χαὶ ἡ “ἀνδρομιίχη; Ἑχάβη δὲ vvv αριδηλύτερον ἕφηνεν. ( Vers. 89. ) To δὲ περὶ τῶν κυνῶν 10 

ἔλαβε μὲν ἡ Ex«f ἀπὸ τοῦ Πριάμου; ἄλλως δὲ αὐτὸ ἔφρασεν. οὐ γάρ περὶ ἑαυτῆς λέγει ὅτι κύνες 

αὐτὴν ἐν Τροίᾳ τραπεζηὲς ἔδονται; ἀλλὰ TOV "Exroga παρὰ ταῖς τῶν “Δργείων γαυσὶ κύνες ταχέες, οἱ 

ἕτεροι παρὰ τοὺς ἀργοὺς τραπεζηας εἰσί. (Vers. 88. ) 10 δὲ, ἄνευϑεν δέ σε μέγα, ἢ αντὶ τοῦ μεγάλως 

ἄνευϑεν χαὶ πάνυ πόῤῥωϑεν ἡμῶν; ij κλητικῶς ὦ μέγα; τουτέστιν ὦ ὑψηλὲ ἄνϑρωπε. ταῦτα δὲ καὶ 

πρὸς τὴν τοῦ υἱοῦ ἔφεσιν 5 μήτηρ λέγει, φιλοτίμου ὄντος καὶ "λαμπρὰς ἐφιεμένου ταφῆς» ὡς αὐτὸς 

ἐν τῇ πρὸς τὸν Αἴαντα μονομαχίῳ ἐδήλωσεν. “Ὅρα δὲ καὶ ὡς D μήτηρ φίλοιχτος μαλλον τοῦ πατρός. 

0 μὲν γὰρ x«i ὑπὲρ ἑαυτοῦ δέδιως καὶ ὑπὲρ ἑτέρων ἱκετεύει τὸν υἷον τὴν 7 πόλιν εἰσελϑεῖν, jj δὲ ὑπὲρ 
μόνου τοῦ σωϑῆναι τὸν “ἕκτορα πάντα λόγον ποιεῖται. xoi μὴν εἶχε καὶ αὐτὴ προβαλέσϑαν εἰς 

20 οἶχτον "τὴν τε κατ᾽ αὐτὴν αἰχμαλωσίαν καὶ ἄλλα πολλά. 
(Vers. 99.) Ὅτι ἐπεὶ Ἅ“τωρ apo. τῶν πυλῶν μέμν᾽ Adde πελώριον ἄσσον ἰόντα μὴ ὑποχωρῶν, 20 

παραβολικῶς αὐτὸν εἰκαΐζων φησίν" ὡς δὲ δράκων ἐπὶ yay οὁρέστερος ἄνδρα ἀρ βεβρωχως χαχὰ 

φάρμακα, ἔδυ δέ τέ μιν χόλος αἰνὸς; σμερδαλέον δὲ δεέδορκεν ἑλισσόμενος περὶ χειῃ; ὡς "Exrwo; ἔχων 

ἄσβεστον μένος, ovy or EU, ἡ ἀλλὰ δηλαδὴ ἔμενεν, ὡς εἴρηται. καιρία δὲ λέξις ἡ gei, ὡς ἐν ποιήσει; 

3ϑο ἀπὸ τοῦ χῶ χείω τὸ χώρων ἐξ "οὗ ἐν Ὀδυσσείᾳ το, οὐδὸς δ᾽ ἀμφοτέρους ὃδε χείσεται, ἤγουν χωρήσει; 
ὃ διὰ διφϑόγγου γράφεται ὁμοίως τῷ κείσεται. λέγονται δὲ αἱ τοιαῦται χειαὶ τῶν ὄφεων. χαὶ εἰλυοὶ xc 

τρόχμαλοι xal αἱμασιαί. ᾿Ιστιέον δ᾽ ὅτι γράψας τις ὡς ἡ χειὰ ἤγουν ἡ κατάδυσις τοῦ ὄφεως παρὰ τὸ 
χεῖσϑαι γίνεται; ἤγουν χωρεῖν; ἐπάγει ὡς καὶ χείτιον ἐκεῖϑεν τὸ χωροὺν ἀστραγάλους ; 0 χαὶ κείϑιον 

᾿Ιωνικῶς λέγεται χατὰ τὸ ἐντεῦϑεν ἐνθεῦτεν, οἷς ὅμοιον ἰδιωτικῶς καὶ TO φάτνη παάϑνὴ ἐναλλαγῇ 

4o φωγημάτων. To δὲ ὁρέστερος ἀντὶ TOU ἄγριός φασιν Ἀρὶ παλαιοί. τοιαῦτα γὰρ τὰ ἐν 0p& διαιτώμενα. 

(Vers. 94.) Κακὰ δὲ φάρμακα οἱ μὲν πόαν τινά φασι χολὴς γεννητικὴν ἣν ἐσϑίων ὄφις εἰς χολὴν357 

ἐρεϑίξεται" ἕτεροι δὲ ὅτι δράχων ἐσσίων tU Qut xe χαὶ κανϑαριδας ἰοῦ πληροῦται καὶ εἰς λύσσαν 

ἄγεται, καὶ ταῦτά ἐστιν, ἅ πὲρ ὁ ποιητὴς λέγει χακὰ φάρμακα προς διαστολὴν τῶν ἀγαϑῶν. τὸ δὲ ἐκ 

τῶν μυρμήχων χαχὸν δηλοῦται καὶ ἐν τῷ μυρμηκιᾶν y 0 πὲρ ἐλέχϑη, ὡς ἐν iyebtpum εὕρηται λεξ ξικῷ, 

5o ἐπειδὴ τοὺς εἰς μυρμηκιαν λαλήσαντας ἐχθδε ϑόι τὴν γλώσσαν φασίν. αἴτιον δ᾽ Ort "ἔοικεν ἡ μυρμηκιὰ 

ἰοῦ ἀναπεπλῆσϑαι. ὡμολόγηται γὰρ ὡς οἱ μύρμηκες χαίρουσιν ἐσθίοντες νεκρῶν ὄφεων" 010 καὶ τὸν 

ἀέρα τῆς μυρμηκιᾶς μιάναντες βλάπτουσι την κατ᾽ αὐτῆς γυμνωϑεῖσαν γλῶσσαν, καϑὰ καὶ οἱ σὴπες τὸ 

μέγα κακὸν τοὺς ἐπ΄. αὐτοῖς διασχελίσαντας. χαί πὼς οἱ ῥηϑέντες μύρμηκες καχὰ φάριακα ἐξ ὄφεων 
λαμβάνοντες ἀποτίνουσιν αὖϑις αὐτὰ τοῖς ὄφεσι, βιβρωσχόμενοι vm αὐτῶν. (Ment 93.) To δὲ 
δέδοοκε τὸ ῥῆμα ἐστὶν, ἐξ οὗ δράχων ἐτυμολογεῖται. ἄπο γὰρ τοῦ δέρχω ἐχεῖνος οὕτω λέγεταν ὡς τῇ 

θοῦ ὄψει καταπλήττων; ἴσως δὲ *xoi οξὺ βλέπων, o λόγῳ χαὶ δορχας» ἧς “ὀξύτατον χεφαλὴς ἐχδέρχεταν Áo 

000:. ἡ δ᾽ αὐτὴ χαὶ δόρχων χαὶ ξόρχων δὲ μέταχωρήσει ἐϑίμῳ TOU ὃ εἰς ξ. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐνταῦϑα μὲν 

1Ζ2θοθσυνηϑ ὡς TO δέδορκεν ἀντὶ τοῦ βλέπειν λαμβάνεται, AXoq οκλὴς δὲ ἐν τῳ, ἐχϑροῖς δεδορχότα Ἀλάμψειν 
ὡς ἄστρον, ἐπὶ τοῦ ὁραϑῆναι. παϑητιχῶς rnv. λέξιν τίϑησιν, ὡς τοῦ μέσου “παραχειμένου ἐν. πολλοῖς 

ἐπαμφοτερίζοντος. ( Vers. 96.) To δὲ ἄσβεστον μένος τὸ τοῦ. ϑυμοῦ" πυρόεν δηλοῖ. ἐνθυμητέον δ᾽ 

ἐνταυϑα καὶ ὅτι TO σβέννυσϑαι οὐ μόνον ἐπὶ. πυρὸς, αλλὰ καὶ ἐπὶ ἄλλων, ὡς μυριαχοῦ qtu. iv οἷς 
xoi τὸ καϑ' Ἡσίοδον γάλα αἰγῶν σβεννυμενάων, 0. ἐστιν παυσαμένων τοῦ ϑηλάζειν, Ore δηλαδὴ τῷ 358 
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γάλακτι τὸ ἐκ TOU λώβη ϑερμὸν ἐπιλείπει, ὃ περ πρῴην ἡ φύσις ἐχορήγει ἐπὶ ἀξιολό" γῳ ἐχτροιῇ τῶν 10 
νεογνῶν. ( Vers. 95.) ᾿Ιστέον δὲ ὡς οὐ μάτην D ποιητὴς ἔϑετο ἐν τῇ παραβολῃ τὸ ἑλισσόμενος περὶ 
χειῇ; αλλὰ πρός τινα καὶ αὐτὸ ὁμοιότητα. ὡς γὰρ 0 δράκων ἑλίσσεται περὶ X81 οὕτω καὶ ὁ ἽἝχτωρ 
ἔμιμνε pe ἕνα τόπον πύργῳ ἐπὶ προὔχοντι, ἤγουν ἐπὶ τῷ ἐξέχοντε μέρει τοὺ πύργου » χαὶ ἄλλως δὲ 
εἰπεῖν, ἐν τινὶ ἐξοχῇ πύργου φαεινὴν ἀσπίδ᾽ ἐρείσάς. εἰ δὲ ἀπο τοῦ “ες χαὶ τὸ μίμνω γίνεται χαὶ τὸ 
μένος, προσφυώς. ἄρα ἐρθασϑης το ἔχων μένος ἐπὶ TOU ὡς εἴρηται μέμνοντος ἥρωος. δῆλον δ᾽ ἐχ τοῦ, 
πύργῳ ἐπὶ προὔχοντι καὶ ἑξῆς, ὅτε ἄχρι καὶ αὐτοῦ τοῦ τῆς πόλεως τείχους ὁ Ἵδχτωρ € ἔφυγεν, ἕνϑα xai 20 
ἵσταταν παλαίων λογισμοῖς. χαὶ ἀναμνησϑεὶς ( Vers. 99. .) ὅτι χϑὲς οὐχ ἐπείσϑη τῷ Πολυδάμαντι, 
συμβουλεύοντι. ἐπ ELI εἰσελϑεῖν τὴν πόλιν, φησίν" ᾧ μοι ἐγων, εἰ μέν XE πύλας καὶ τείχεα δύω, 
Πολυδάμας μοι πρώτος, ἢ πρῶτον, ἐλεγχείην χαταχεύει; 1j αναϑῆσει, ὃ Og μ᾽ ἐχέλευε Γυωσὶ ποτὶ d'a» 
ἡγησεσϑ'αι γύχϑ᾽ ὑπο τήνδ᾽ ὁλοήν" αλλ᾽ ἐγὼ οὐ πιϑόμην. ἢτ᾽ ἂν πολὺ κέρδιον. ἣεν. vov δ᾽ ἐπεὶ ὥλεσα 

λαὸν ἀτασϑαλίῃσιν ἐμῃσιν 4: αἰδέομαι Τρῶας καὶ Towadeg ἕλκεσι πέπλους, un ποτέ "τίς εἴπησι χακώ- 3o 
τέρος ἄλλος ἐμεῖο, “Εχτωρ ἧφι βίῃφι πιϑήσας ὥλεσε λαόν. ὡς ἐρέουσιν. ἐμοὶ δὲ τότ᾽ ἂν πολὺ κέρδιον 

etn ἄντην ἢ pne καταχτείναντι γέεσϑαι, ἠέ κεν αὐτῷ ολέσϑαι ἐὐχλειώς, ἤγουν εὐχλεῶς, πρὸ 7 πόληος. 
Καὶ i ὅρα ὅτι τε εὐγενῶς ὃ "Exrop ἐπονειδίστου σωτηρίας ϑανατον εὐχλεὴ ἀνϑαιρεῖται, χαὶ ὡς ὁμολογῶν 
αὑτὸς ὑπὸ ara alie. ὀλέσαι λαὸν i ὅμως ὑπὸ τινος ἑτέρου χακωτέρου, 0 ἐστι δυσγενοῦς ἢ δειλοῦ, 
i οὐχ ἀνέχεται 0 περ αὐτὸς ὁμολογεῖ" δι᾿ οὗ δειχγυξᾶι , ὡς πολλὰ φαιλα συνειδότες πολλοὶ 

Ἀσφίσιν αὐτοῖς οὐχ ἀνέχονται E ἑτέρων αὐτὰ ὀνειδιξεσϑαι. οὕτω τις καὶ ἑαυτὸν τύπτων ἢ) τὰ οἰκεῖα áo 
κατασωτευόμενος jj τοὺς ἑαυτοῦ καταβλάπτων οὐχ ἂν ὑπὸ ἄλλων αἱροῖτο, ὥς πέρ οὐ πάσχειν, οὕτως οὐδ᾽ 
ἀχούειν τοιαῦτα. "Ett € ὅρα χαὶ ὡς ὁ κίνδυνος αδέκαστα κρίνει. ὃ γαρ πρὸ τούτου παρὰ φαῦλον ϑεὶς τὸν 

Πολυδάμαντα γὺν ἐπιμηϑευσάμενος ἑαυτὸν μὲν καταλαμβάνει ϑρασὺν καὶ ἀτάσϑαλον, ἐχεῖνον δὲ δια- 
γιγνώσκει καλῶς βουλευσάμενον" διὸ καὶ προ πάντων ἐκεῖνον αἰδεῖται. A Vers, 100.) To δὲ ἀναϑήσει 
ἀντὶ τοῦ ἀνάψει; 0 ἐστιν ἐκκρεμάσει ἐκ μεταφορᾶς τῶν «va qu μάτων; jj ἀντὶ τοῦ ἐπεϑύσει. "rtu 
δὲ ἡ λέξις, οἱ καὶ ἀναϑεῖναι φορτίον φασὶ το ἐπιϑεῖναι. τοιοῦτον δέ τι χαὶ TOU κωμιχοῦ τῆν, ἐπὶ 
ἄρημινον ava εἰς. “πὲ μέντοι καταχείει οὔτε τοῦ, ῥέεν αὐδὴ, ἀπέοικε πάντῃ, χαὶ det pile ec δὲ ὕϑροεως 50 

ἐμφαίνει ὄμβρου δίκην καταῤῥηγνυμένης. ( Vers. 102.) 'Ev δὲ τῷ; γύχτα ὑπὸ τήνδε; ἀντὶ προϑέσεως 

εἴληπται πρόϑεσις. χατὰ νύχτα yao γοεῖται. ᾿Ολοὴν δὲ εἰπὼν ἑρμηνεύει, διὰ τί οὕτως εἶπε ὅν, ἐπαγαγὼν 

τὸ; ὅτε ὥρετο δῖος Ande. διὰ τοῦτο γαρ 5 τοιαύτη νὺξ ολοή. ἄλλως γὰρ ἀναπαύσιμιος ἡ né, εἴ τις 

dip πείϑοιτο κατὰ TOV ποιητήν. (Vers. 104.) To δὲ, ἀτασϑαλίαις ὥλεσα λαον, ταυτὸν ἐστι τῷ, ἣν» 

βίῃφι πιϑήσας ὥλεσε λαὸν. ( Vers. 105. ) To δὲ, Toe. zci Ἴρωαδας, ὃ Τρωὰς πρὸ βραχέων εἰπε 

κοιγὴν τὴν ἀπὸ πάντων ἐλεγχείαν δηλοῖ. πάντως δὲ ὥς meg ἔχαιρέ τις, ὃν ἄνδρες καὶ καλλίζωνοι Xue: 
εὐφήμως ἦγον, οὕτω λυπεῖ τὸν σπουδαῖον τὸ ἀνδράσι καὶ γυναιξὶν ὀνεεδίζεσϑαι. Τὸ ἑλκεσίπεπλον δὲ 

γυναιχῶν ἐστὶ κανταῦϑα βαρβάρων ἐπιϑέτον, ὧν οἱ χιτῶνες συρτοὶ, ὡς εἰκὸς, ἀπεναντίας τοῖς στατοῖς, 
περὶ ὧν ἐγράφη αλλαχοῦ. .( Vers. 109. ) Ὅρα δὲ xci το iv κινδύνοις. ἀγέρωχον τοὺ Ἕκτορος καὶ τὴν 
ἀγαϑὴν ἐλπίδα. οὐ γαρ τὸν ἑαυτοῦ προέταξεν ὄλεθρον, ἀλλὰ τὸν τοῦ “Ιχιλλέως, ἐν τῷ εἰπεῖν κέρδιον 

εἶναι ἢ κτεῖναι τὸν ᾿ἀχιλλέα 1 ἢ ὑπ᾽ ἐκείνου πεσεῖν, ὡς dudes ἐν ἀμφιβόλῳ κειμένου τοῦ τέλους. διὸ καὶ 
προϊῶν ἐρεῖ" εἴδομεν, ὁπποτέρῳ χὲν "Ολύμπιος &U7Og ὀρέξει. οὕτω δὲ μελετήσας ὁ “βχτωρ τὸ, εἰ τὴν 60 

πόλιν εἰσελευστέον., xat πείσας ἑαυτὸν μ᾽) εἰσελϑ eiv τὸ τεῖχος, λογίζεται αὖϑις, & χρὴ αὐτὸν γυμνω- 
᾿ ϑέντα τῶν ὅπλων ἐλϑεῖν ἀντίον τοὺ ᾿Δχιλλέως, ( Vers. 11.) λέγων οὕτως" εἰ δὲ xev ἀσπίδα μὲν χατα- 

40 ϑείομαι., ἤγουν κατάϑωμαι, ὀμφαλόεσσαν, τὴν xci προεξηγηϑεῖσαν, καὶ χόρυϑα βριαρὴν, δόρυ δὲ 
πρὸς τεῖχος ἐρείσας, xau xc πύργῳ ἐπὶ προὔχοντι, ψαξινὴν ἀσπίδα; αὐτὸς ἰὼν, . “χιλῆος ἀμύμονος 

ἀντίος ἔλϑο, καί οἱ ὑπόσχωμαι, Ἑλένην, χαὶ χεϊμρηθ ἅμ αὐτῇ πάντα μαλ᾽, ὕσσα t ᾿᾿Ἡλέξανδρος xot Ano 

ἐνὶ νηυσὶν ἠγάγετο Τροίηνδ᾽, 3j τ᾽ ἔπλετο. νείχεος "tois δωσέμεν “Ἵτρείδῃσιν ἄγειν, ἅμα τ ' ἀμφὶς1961 
"yet oi ἄλλ᾽ ἀποδάσεσϑαι, ὅσσα πτόλις ἥδε χέκευϑεν, ἤγουν ἔνδον κρύπτει, Τρωσὶ δ᾽ αὐ μετόπισϑε 

γερούσιον ὕρχον ἕλωμαι, μὴ τι καταχρύψειν, ἀλλ᾽ ἄνδιχα πάντα δάσασϑαι χτησιν,. ὅσην “τολιεῦθον 

ἐπήρατον ἐντὸς ἐέργει, ὃ καὶ ἀλλαχοῦ ἐγράφη. καὶ μέχρι τούτου ἀπρόσχοπος καὶ νῦν ἐλϑὼν ὁ ἝἍἝχτωρ 
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τῇ φράσει; τὸ ἐντεῦϑεν οἷον p εὗσας zal ἀναπόδοτον ἐάσας. τὸ νόημα διὰ τὸ ἀσύμφορον τοῦ βουλεύ- 

ματος; λέγει; ὡς καὶ ἀφ τούτου ὁ Aynvop , ἑαυτὸν ἐφ᾿ οἷς εἶπε μεμφόμενος; τὸ, ( Vers. 122.) ἀλλὰ 

τιή μου ταῦτα φίλος διελέξατο ϑυμός; μή μιν ἐγὼ μὲν ἵχωμαι, ἤγουν ἱκετεύσω ἰών" ὁ δέ μ᾽ οὐχ ἐλεήσει, 
οὐδέ τι μ᾽ αἰδέσεται., ὡς ἱχέτην δηλαδή: χτένέει δέ με γυμνὸν ἐόντα αὕτως, ὥστε γυναῖκα, ἐπεί κ᾽ 

ἀπὸ τεύχεα δύῳ, Tj Ουν ἐπειδὰν ἐπεχδυϑῶ τὰ ὅπλα. εἶτα κρίνει (Vera 125.) ὡς βέλτερον ἔριδι ξυνελαύ- 

var, καὶ γνῶναι" ὁπποτέρῳ χαϑὰ εἴρηται εὖχος ϑεὸς ορέξει" O περ δὲ ἐπὶ τοῦ ᾿ἀγήνορος προ 149001359 
μετὰ TO, τί μοι ταῦτα 0 ϑυμὸς διελέξατο, ἔκειτο; χαὶ T ἔλλειψις ἐν τῷ, μὴ μὲ ἀπαειρόμενον 

10 πόλ ἑως πεδίονδε νοήσῃ, ἔλειπε γὰρ τὸ δείδια ἢ ἕτερόν τι "τοιοῦτον, οὕτω AC MEAN μετὰ γὰρ τὴν 

 ἀναπάρτιστον σύνταξιν. τῶν τᾶ στίχων τῶν ἀρχομένων ἀπὸ τοῦ, εἰ δέ xtv ἀσπίδα μὲν καταϑείομαι, 
ληγόντων δὲ εἰς τὸ, ἐντὸς ἐέργει, εἰπὼν τὸ, ἀλλὰ τί μοι ταῦτα διελέξατο Üvuoc; (Vers. 123.) ἐπήγαγε" 10 
μή μιν ἐγὼ μὲν ἵχωμαι καὶ ἑξῆς, λέγων ὅτι δέδοιχα, μὴ τάδε ποιησας τάδε πάϑω. δύο οὖν χάνταῦϑα 
οὐσῶν ἐλλείψεων., λείπει τὴς μὲν πρώτης TO τελειωτιχὸν οΥμα, ἔμεινε γὰρ ἀτελὲς διὰ τὸ τοῦ λόγου 
ἀλυσιτελὲς, τὴς δὲ δευτέρας ) ἀρχὴ, τὸ δέδοιχα ἢ δείδια ἢ ἕτερόν τι ὅμοιον. ἐν δὲ τῷ χώρῳ τούτῳ 
σημείωσαι xci ὅτι τὰ μέγιστα ὁ Ἕχτωρ ἐν τῇ Τροίᾳ ἴσχυεν, εἴ γε παρ᾽ αὐτῷ κεῖται λύσαι τὴν μάχην 

xci un. ὥστε καὶ τῆς ny ῥαψῳδίᾳ παραβάσεως τῶν ὅρχων αὕτος αἴτιος ὁ δυνάμενος μὲν ἀναλα- 
βέσϑαι τὸ πταῖσμα. ὀκνήσας δέ. v ὑπεριίαλ ος ἄρα χατὰ τοὺς λοιποὺς Τριαμίδας χαὶ αὐτός. Ἔτι δὲ καὶ 

κοινὸν κακὸν Τρωσί τε καὶ “Ελλησιν, εἰ NU ine ποιῆσαν ἃ λέγει, ὅμως οὐχ ἐποίησεν, αλλὰ συνετή- 

ρησεν ἐπὶ πανωλεϑρίᾳ τὸν πολ veri) πόλεμον. Καταϑέσϑαι δὲ ( Vers. 111.) viv μὲν τὸ κάτω ϑεῖναν 
εἰς γῆν, 0 ἀντίχειταν πρὸς τὸ ἀναϑεῖναι. οἱ δὲ usd Ὅμηρον καὶ ἐπὶ τοῦ ὁμολογ gu συγκατατίϑεσϑαν 

20 4v λέξιν τιϑέασιν. εἰ δὲ καὶ προείρηται περὶ ὀμῳαλοέσσης, ὕμως ῥητέον χαὶ *yvv. ὡς ix τοῦ κατὰ ζῷα 20 

ὀμφαλοῦ χαὶ βιβλων χαὶ ἀσπίδων χερδυν ὀμφαλοί. χαὶ γὴς δὲ Op og TO αὐτῆς μεσαίτατον. καὶ 

φιάλ αι δέ τινες παρὰ Κρατίνῳ βαλανειόμφαλοι, διότι οἱ ομι(ραλοὶ αὐτῶν καὶ οἱ ϑόλοι τῶν βαλανείων 
ὅμοιοί εἰσι, χατὰ LE τινάς ἀπὸ TOV ἐν ταῖς γυναιχείαις πυέλοις ὀμφαλῶν, 3) καὶ διότι τῶν ϑήνῃσι 

βαλανείων τὰ πλεῖστα, κυχλοειδὴ ὄντα. τὰς ἐξαγωγᾶς ἔχεν κατὰ μέσον, OO χαλκοὺς ὀμφαλὸς ἔπεστι" 
διὸ zc μεσομφάλους αὐτὰς ἔων λέγει ἐν τῷ, ἔτ᾽ ἐχφορεῖτε παρϑένοι κύπελλα καὶ μεσομφάλους, φιάλας 
δηλαδὴ τὰς εἰρημένας. '"AOnvaiog δὲ ταῦτα ἱστορεῖ. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ ἀσπίδα καταϑέσϑαι καὶ τὰ ἑξῆς» 

ὡς προγέγραπται;, δύναται χαὶ ἐπὶ ἀργίας πολέμου ῥηϑῆναι ποτέ" xci ὅτι νῦν μὲν τὸ δόρυ δίχα ἐπι- 
ϑέτου τινὸς προήγαγεν; ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς (Vers. 225.) ἐρεῖ αὐτὸ μελίαν χαλκογλώχινα, γλωχῖνα λέγων 
ἐχεῖ τὴν ἄχραν γωνίαν ἤγουν τὸ τῆς αἰχμῆς τμητικὸν; τουτέστι το ἕμπροσϑεν ὀξύ. ( Vers. 111.) "dui- 
μονα δὲ τὸν AyilÀém xau ὁ ExroQ, ὡς μὴ ἔχων χρύπτειν τὴν TOU πολεμίου ἥρωος ἀρετήν. ΤΟ δὲ, 3o 
ἀντίος ἔλϑω, οὐχ ἐναντιότητα ἐνταῦϑα δηλοῖ, αλλὰ τὸ ἁπλῶς ἐκ τῶν ἔμπροσϑεν συναντῆσαι. 

30 (Vers. 1154.) To δὲ ὑπόσχωμαι n σαφὴς ἑρμηνεία ἐστὶ τοῦ ὑποστῆναι καὶ ὑποστὰς xoi "τῶν ὁμοίων, 

ἅ περ ἐν ἄλλοις χεῖνται “δηλωτικὰ ὄντα ὑποσχέσεως; ἧς ἡ ἐτυμολογία προγέγραπται. ( Vers. 116. ) To 
δὲ, 1) ἔπλετο νείχεος ἀρχὴ; ἢ ̓ “4ττικῶς ἐσχημάτισται ἀντὶ TOU, ὅ περ γέγονε μάχης ἀρχὴ» περὶ οὗ 

σχήματος ἀλλαχοῦ προεῤῥέϑη σαφῶς, ἢ τὸ 5 διὰ τὴν “ξλένην εἴρηται, ἧς τὴν ἱστορίαν εὐμεϑόδως 
ὁ ποιητὴς χαὶ ἐνταῦϑα παρέ ἔῤῥιψεν, ὑποδηλ ὥσας xci πολλὰ χτήματα ἅμα αὐτῇ τὸν “Πάριν ἀγαγέσϑαι 

εἰς Τοοίαν. ἐνϑυμητέον δ᾽ ἐνταυϑα ὡς, εἰ χαὶ μέγα τὸ τῆς Ἐλένης 6 ὄνομα τότε, ἀλλ᾽ ὕστερον ἑταίρα τις 

παρώνυμος τῇ Ελένῃ γέγονεν, ἧς δύο χλείσεις Καλλίστιον χαὶ Πτωχελένη. "Ioréov δὲ ὅτι χτῆσιν ἤγουν | 
κτήματα zai ἐγταῦυϑα ( Vers. 114. ) χαλεῖ τὰ ἀπόϑετα, συνήϑως ἑ ἑαυτῷ φράζων. περὶ δὲ τῆς λέξεως | 

ταύτης ἔστιν εἰπεῖν Ori ἐχ τοῦ χέω χῶ προάγεται zal τὸ χέημι χέεμαι κεῖμαι» ὅϑεν παράγεται TO κειμή- 40 
λίον, ἀπόϑετον πάντως ὃν, ὡς δηλοῖ χαὶ τοὔνομα, zc αὖ παλιν ἐκ τοῦ αὐτοῦ χέω χῶ, πλεονασμῷ τοῦ T, 

γίνεται χτῶ χτήσω; eu οὗ arit ἤτον cles κείμενον εἰς αἀπόϑεσιν χαὶ αὐτὸ, ὁποῖα χανταῦϑα τὰ 

πρὸ πολλῶν ἐ ἐτῶν iE αρπαγῆς ’ περιόντα τῷ ̓ “λεξάνδρῳ ὡς οἷον χειμήλια καὶ αὐτὰ διὰ τὸ ἀμεταχείριστον, 

4o ὡς τά γε μὴ τοιαῦτα χτήματα χρήματα μάλιστα λέγεται παρὼ τὸ χειρίξεσϑαι ἢ ἤτον χρᾶλσθαν" διὸ καὶ 
τὸ δέμνιον, ἐν ᾧ 0 νοσῶν donatis χεῖται, χρῆμα 7) τραγῳδία φησίν. καὶ οὕτω μὲν χαὶ ταῦτα, ἐν οἷς 
τὸ ἐν γηυσὶν ἠγάγετο καὶ τὸ ἄγειν τὴν ναυτιχὴν φορτηγίαν συντιϑέασι καὶ τὰ κατὰ ϑάλασσαν ἀγώγιμα 
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παράγουσιν. (Vers. 116. ) EL δὲ ὡς, εἰ καὶ ἀρχὴ νείχεος ἡ Ἑλένη γενέσϑαι “λέγεται, aAA! 

ἡ τοῦ Πάριδος κρίσις; ἧς ὡς μάχλου χαὶ Ὅμηρος μεέμνητᾶϊ, ἄλλο τι δηλοῖ, λέγουσα τὴν μυϑευομένην 

τοῦ Παριδος AQLOLY ἡδονὴς πρὸς ἀρετὴν εἰναι σύγχρισιν, ἐν dj προχριϑείσης τὴς ᾿Δφροδίτης, αὕτη δ᾽ 
ἐστί, φρσυνᾷ ἡδονὴ, πάντα συνεταράχϑη. τῷ τοιούτῳ δὲ vonacrt συμ,2αίνει καὶ ᾿δμπεδοχλέους τὸ, οὐ 

δέ τις ἣν κείνοισιν "Aons ϑεὸς, οὐδὲ suoi og, οὐδὲ Ζεὺς βασιλεὺς, οὐδὲ Ποσειδῶν, ἀλλὰ Κύπρις 

βασίλεια, δι᾽ ἣν πολλὰ συνέβη κακὰ Τρωσὶ καὶ “ἰχαιοῖς, xci πολ Us μετάμελος" ὡς ἐξεῖναι εἰπεῖν ὅτι 

καλῶς ᾿Αντισϑένης τὴν ἡδονὴν cya Ov εἰναι φάσχων προσέϑηκε τὴν ἀμεταμέλητον" ἡ τοιαύτη γὰρ μόνη 

ἄγαϑον, οὐ μὴν ἅπασα ἡδονή. Ev τούτῳ δὲ τῷ τόπῳ (Vers. 118.) xoi ἔϑος παραλαλεῖ ὁ ποιητὴς 

ἀρχαῖον τὸ πολλάκις τοῖς πολεμίοις τὰς πόλεις ἐπὶ εἰρήνην συμβαίνειν, τουτέστι συμβιβάζεσϑαι, 

IO ἀρομέρίζεσιδαι τὰ ἡμίσεα τῶν πολιτικῶν χτημάτων; ὡς καὶ ἐν τῇ, ὁπλοποιΐᾳ ἐμφαίνεται, ἐν ἡ συμβι- 
βάσει καὶ Op*xog οἷα εἴχος ἐγίνετο μή τι κατακρύψειν τοὺς πολίτας. ᾿νταῦϑα δὲ σημείωσαι χαὶ ὅτι 50 

ποσὸν τῆς ποινὴς, ἣν ὁ ᾿ἀγαμέμνων ἀπήτησεν ἐν τῇ Y αψῳδίᾳ, τοῦτο -Exrop ὡς εἰχος ἐχύρωσεν ἔχτοτε 
παρ᾽ ἑαυτῷ, εἰ καὶ ἠμέλησε; ro δάσασϑαι δηλαδὴ σὺν ὅρχῳ ἄνδιχα πάντα, ὅσα ἡ πόλις ἔνδον χέχευϑε. 

( Vers, 1190.) Τερούσιον δὲ ὕρκον ABER τὸν τοῖς γέρουσι πρέποντα, γέων γὰρ φρένες ἠερέϑονται. 
( Vers. 121.) To δὲ, κτῆσιν ὕσην πόλις ἐντὸς ἐέργει, ἐφερμηνευτικόν ἐστι τοῦ πάντα δάσασϑαι. πάντα 

γὰρ ἡ χτησις, ἤτοι τὰ ῥηϑέντα χτήματα. (δου 8. 122.) Ev δὲ τῳ, αλλὰ τί μοι ταῦτα φίλος διελέξατο 

ϑυμός; ὃ πὲρ πᾶς εἴποι ἂν μεταμελόμενος d ap οἷς βεβούλευται, τὸ διελέξατο πρωτότυπον ἐστι ρῆμα 

1360rov τῆς διαλέξεως ὀνόματος, πραγματεκὼς οὕτω λεχϑέν. τρόπον γάρ τινα τοιαῦτα ἑαυτῳ διελέξατο 

"Exroo ' εἰσελεύσομαι TO τεῖχος ; ἀλλ᾽ αἰδοῦμαι διὰ τάδε. ἀλλ᾽ ἱκετεύσω; καὶ μὴν σκληρὸς D s. 
20 ἀντιστήσομαι ἄρα. εἰ δὲ καὶ ἄλλος ἐστὶ λογισμὸς τὸ φεύξεσϑαι. ποιήσει μὲν ὕστερον ὁ "Ezroo αὐτὸ" 

ἀνύων δὲ ῥόδον! ἀλλ᾽ ἐν στενῷ γενομενος , εἰς τὸ πρῶτον ἐπανακάμπτει , ὕπου e ut αὐτῷ yvy 

ἢ διάλεξις. (Vers. 129.) Ev δὲ τῷ, ὁ δέ μ᾽ ovx ἐλεήσει χαὶ ἑξῆς, ὕρα συνεχῶς τρὶς τεϑεῖσαν τὴν μὲ 

ἀντωνυμίαν, οὐκ ὀχνήσαντος Ὁμήρου τὸ τῆς ταὐτολογίας χαίχριον. (Vers, 125.) 10 δὲ, ὥστε yvvaiza, 60 
παραποιήσαντες οἱ ue Ὅμηρον γυναικίας χαὶ γυναικιζομένους τοὺς ἐν πολέμῳ ἀτόλμους φασὶν, 0 πὲρ 
0 “Εχτωρ οὐχ ἐϑέλει παϑεῖν, κρεῖττον λογισάμενος καὶ αὐτὸς, ἀγαϑος vx ἀγαϑοῦ πεσεῖσϑαι, ὃ φϑά- 
σας καὶ -ἠχιλλεὺς εἶπε περὶ ἑαυτοῦ. ὑπὸ γὰρ κακωτέρου μὴ ὅτι γὲ πεσεῖν, ἀλλὰ καὶ ὄνειδος ἀχοῖσαι; 

μισεῖ ὁ " ÉxroQ, ὡς εἴρηται. epe δὲ négonqras τὸ, ὡς γυναῖχα. οὐ 2 τοιαῦτα τὸ; γυναιχὸς ἄρ᾽ 
avrerérv&o, χαὶ τὸ; “ἠχαιΐδες οὐκέτ᾽ Agel, χαὶ ἘΣ ΟΝ ΡΜΡΘΊΒ T0, μὴ γυναῖκες «vr. ἀνδρῶν πέλας 

ἕστατε. ᾿Επὶ δὲ τούτοις μὴ ϑαῤῥῶν ὁ ἽΡχτωρ, ὡς ὑποσχέ ἤσεσι τὸν ᾿ἀχιλλέα πείσει xoi λόγοις, 1262 
3o (Vers. 126. ) φησίν" οὐ μέν πως νὺν ἔστιν ἀπὸ δρυὸς οὐδ᾽ ἀπὸ. πέτρης τῷ ἤτοι τούτῳ θαριζέμεναι., 

ἤγουν ὥστε θαρίξειν καὶ ὁμιλεῖν αὐτῷ ἅτε παρϑένος iO tog T6, παρϑενὸς ἠἰϑεὸς τ᾽ ὀαρίζετον ἀλλή- 

λοισιν. τὸ δὲ σχῆμα ἐπανάληψις δι᾿ ἐπαναστροφὴς; ὅμοιον τῷ, εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοιχεν., εἰ πυρὶ χεῖρας 

ἔοικε; μένος, δὲ σιδήρῳ. καὶ τοῦτο γὰρ ἐπαναστροιής nv σχήμα κατὰ τοὺς ῥήτορας. χαὶ ἔχει μέν τι καὶ 

χάλλους κατὰ τοὺς τεχνικοὺς χανταῦϑα ἡ ἐπαναστροφή. τὸ δὲ πλέον ἀγωγιῶντος χαὶ τοῦτο ἤϑους ἔστιν 

ἐνδειχτικὸν, ὡς μὴ δυναμένου τοῦ λαλ οὔντος προσώπου ἐγχκροαίνειν διαφόροις ἐ ἐννοίαις, ἀλλ᾽ ἀναχοπτο- 

μένου καὶ ταυτολογικῶς ὑποβραδύνοντος. o δὲ γνοὺς τοῦ λόγου τοιοῦτος" οὐχ ἔστιν ἀποίχιλος 0 ̓ ἀχιλλεὺς. 

ἀλλ᾽, ὡς προΐων αὐτὸς ὁ “Ιχτωρ ἐρεῖν, ἀρτιεπὴς χαὶ ἐπιίκλοπος μύϑων. οὔκουν ἁπλοῦς τὸ ἢϑος ἐστὶ καὶ 
ped xci εὐήϑης.» ὁποῖοι παλαι ποτ΄ ἦσαν ἐχεῖνοι, ovs λόγος ἔχει ἀπὸ δρυὸς καὶ ἀπὸ πέτρας 

γίνεσθαι, ὅτε διλαδὴ νομάδα βίον εἷλκον οἱ ἄνϑρωποι xo ὠρεινόμουν καὶ δρυῶν καὶ λίϑων κοιλότῃσιν 

ho ἐπίστευον τὰ veoyva , ἐχτιϑέμενον "διὰ πενίαν τὰ φίλτατα, ὅϑεν καὶ φήμη διεσπάρη ἐκ τῶν εὑρισχόν- 10 
των τὰ ἔχϑετα βρέφη; ὡς ἄρα ἐκ δρυῶν καὶ λίϑων χαὶ μελιῶν, χκαϑὰ χαὶ Holodóg φησι, γεννῶνται 
ἄνϑρωποι, ὡς οἷα οὕτω προμηϑουμένου Διος τὸ ἀνϑρώπειον γένος πληϑῦναι. ὅτι γοῖν οὐχ᾽ ἁπλοῦς 
ἐστὶν ὁ “Ἵχιλλεὺς, ὥστε ὀαρίζειν ἐμὲ αὐτῷ; καϑάπερ εἰ χαὶ παρϑένος καὶ ni cog ἀλλήλοις θαρίζουσι, 

(0 βέλτερον à ἄρα ἔριδι ξυνελαυνέμεν; ὡς εἴρηται; ἤγουν εἰς ἔριν συνελ Dev ἀνδριχώς. καὶ οἵτω μὲν ἡ περὶ 
δρυὸς xoi πέτρης παροιμία καϑέσταται. εἰ δὲ τις TO, ἀπὸ δρυὸς 3 ἢ) ἀπὸ πέτρης; ἐπὶ σχληρότητος ἤϑους 

λάβοι ποτὲ, 0 περ ἐνταῦϑα οὐδ᾽ ὅλως συμβιβάζεται, ὁ τοιοῦτος παραχρᾶται τῇ Ὁμηρικῃ παροιμίᾳ 
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χαὶ εἰς ἄλλο τι μεϑέλκει τὸν νοῦν, ἴδιόν τι ποιῶν αὐτὸς ἕτερον νόημα, ov τῷ ἀρχαίῳ κατακολουϑῶν, 
καὶ σολοικίζων οὕτω κατὰ τοὺς παλαιοὺς τῷ Ἰοήματι, xal γὰρ χαὶ τοιοῦτοι τινὲς ἐλέγοντο σολοιχισμοὶ, 
καϑάπερ καὶ τὸ, ἵππος εἰς πεδίον ἀντὶ τοῦ εἰς πεδιάδα oi ἱππόται χρήσιμοι, ἐὰν τις καὶ ἐπὶ ἑνὸς Ἱππου 
νοήσῃ, ἐξεφαυλίζετο παρὰ τοῖς σοφοῖς καὶ αὐτὸς, καὶ σολοιχίζειν χατὰ νοῖν ἐλέγετο οἷα τὴν παροιμίαν 

οὕτω "ago dan καινὸν δὲ οὐδὲν σολοικίζειν i ἐν νοήματι λέγεσϑαι. εἴ γε καὶ νεύματι σολοικιζειν τινὲς 

20 ἐσχώπτοντο. "ἀλλ οὕτω μὲν ὡς ἐῤῥέϑη ovx ἔστι λαμβάνεσϑαι νῦν εἰς σκληρότητα ἤϑους τὴν ῥηϑεῖ- 

σαν Ὁμηρικὴν παροιμίαν διὰ τὸ ἀσυμβιβαστον. ἄλλως μέντοι παραποιῆσαι ποτὲ τὸν νοῦν αὐτῆς, ὡς 

ἐπὶ σχληρότητος νοηϑῆναι, οὐχ ὑποδύσκολον, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς ὁ ποιητὴς ἐν ᾿Οϑυσσείᾳ περὶ Ὀδυσσέως 
εἰπὼν τὸ, οὐ γὰρ ἀπὸ δρυός ἐσσι παλαιφάτου οὐδ᾽ anc πέτρης, ἑτέρως ἐχεῖ χρᾶται τῇ παροιμίᾳ, καὶ 
οὐκ ἐπὶ τῆς ἐνταῦϑα κειμένης ἐννοίας. βούλ εται γὸρ ἐχεῖ νοεῖν, ὅτι δεῖ σὲ εἰπεῖν τὸ σὸν γένος" ov γὰρ 10 
πάντως ἀγενεαλόγητος εἰ, ὡς μήτε πατρὸς προαχϑεὶς, μήτε μητρὸς ἐκφὺς χατὰ τοὺς παλαι λεγομέ- 

γους ἐκ δρυὸς xci πέτρας εἶναι, οὖς εἴ τις εἴρετο, τίνων χαταγ ovra, OUX CV εἶχον τὸ γένος εἰπεῖν. 
Καὶ ὅρα ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, ὡς αἱ παροιμίαι πρὸς διαφόρους ἐννοίας ἀμέμπτως ἔστιν ὅτε στρέφονται; 

ὡς καὶ ἐπὶ τῆς Καδμείας νίκης γίνεται. καϑὰ προδεδήλωται. ( Vers. 127.) δρῦς δὲ χκανταῦϑα πᾶν 
ξύλον, ὡς προέγνωσται. ᾿Θαρίζειν δὲ πόϑεν uiv παράγεται, προεῤῥέϑη καὶ αὐτό. δηλοῖ δὲ νῦν τὸ 
ἁπλῶς xal ἀκάκως ὁμιλεῖν ὡς ἡ παρϑένος καὶ ὃ ἠΐίϑεος, περὶ οὗ καὶ αὐτοῦ ἑτέρωϑι γέγραπται. καλῶς 

δὲ τὴν ἱχετευτιχὴν ἐνταῦϑα ἐντυχίαν ὁ “Εχτωρ ὁμιλίᾳ εἰκάζει παρϑένου καὶ ἠιϑέου, ὃς καὶ τὸ γυμνω- 
3o ϑῆναι τῶν ὅπλων γυλναικισμῷ εἴχασε. προκλητιχὸν γὰρ ἐχεῖνο τούτου τὸ νόημα εἶναι δοκεῖ. καὶ 

«Αἰψείας δὲ πρὸ τούτου τὴν μέσον αὐτοῦ καὶ τοῦ Ap λέως φιλονικίαν ἔριδι ἀγοραίων ὡμοίωσε γυναι- 
χῶν. ἔστι δὲ καὶ λόγος παλαιὸς, ἀνδρῶν μὲν εἰναι τὸ πράττειν, γυναικῶν δὲ τὸ λαλεῖν, (Vers. 132.) 20 

Ὅτι τὸν ̓Δχιλλέα, ὅτε καϑ' “Εχτορος ὁρμᾷ, τῷ Apost ὃ ποιητὴς ὁμοιοῖ, λέγων" ὁ δέ οἱ σχεδὸν ἦλϑεν 
ἰσος ᾿Ἐνυαλίῳ κορυϑάϊχι “πολεμιστῇ. Καὶ ὅρα τρία ἐπίϑετα χείμενα ἀντὶ ἑνὸς κυρίου τοῦ ᾿Αρεος. εἴλη- 

πται δὲ ὡς κύριον. μὲν ὃ ̓ Ενυάλιος. χαϑὰ χαὶ προϊστόρηται, τὰ δὲ λοιπὰ δύο ὡς ἀληϑῶς ἐπίϑετα. 

ἐπάγει, δὲ ὃ ποιητὴς καὶ τὰ ἑξῆς μεγαλοπρεπῶς λέγων" σείων πηλιάδα με ἑλίην χατὰ δεξιὸν ὦμον, δει-- 

γήν᾽ ἀμφὶ δὲ χαλκὸς ἐλάμπετο ἴκελος αὐγῇν ἢ πυρὸς αἰϑομένου, jj ἠελίου a ἀνιόντος. Koi « ὅρα ὅτι χαὶ 

ἐνταῦϑα ( Vers. 155.) ἀπὸ ἐλάσσονος τοῖ πυρίνου φωτὸς ἐπὶ τὸ μεῖζον προέβη τὸν ἥλιον, καὶ ὅτι οὐδὲ 

viv ἀπέστη τοῦ κατὰ τὸ πῦρ εἰχασμοῦ ἐπὶ τῷ Adde , χαὶ ὡς ἀντὶ ἄστρου ἑτέρου τὸν ἥλιον ὑπεροχε- 

κῶς παρέλ αβὲν, ἀνατέλλοντα μέντοι, ὅτε xoi ἱλαρὸν αὐγάζει, οὐ μὴν τὸ μεσημβρινὸν χαυσοῦντα, ov1361 

γὰρ ἣν ἐνταῦϑα χρεία ἡλίου τοιοῦδε" xoi ὡς τὰς πολλὰς παραβολὰς τοῦ πυρὸς χαὶ τῆς ἄνωϑεν αὐγῆς 

4o ἐνταῦϑα συνέτεμε. τίς δὲ ἡ Πηλιὰς ue" Ata, προείρηται. mo 156.) Ὅτι πολεμικὸν qofov φράζει 3o 
τὸ, τὸν δεῖνα ὡς ἐνόησεν, ἕλε τρόμος, οὐδ᾽ ἂρ ἔτι ἔτλη ev. μένειν, ὀπίσω δὲ πύλας λίπε, βὴ δὲ 

φοβηϑείς. περὶ " Exropos δὲ 0 λόγος, ὃς δυνάμενος ἔσω πυλῶν σωθῆναι ἀφεὶς αὐτὰς ᾧχετο xol 
οὕτως ἐξώλετο δι᾿ οὐκ ἀγαϑὴν αἰδῶ, αἰδεσϑεὶς δηλαδὴ τὴν εἰς τὸ INL oc εἴσοδον διὰ ἐλεγχείην ἐχείνην 

τὴν ἐκ τοῦ Πολυδάμαντος. Ὅτι ᾿4χιλλέως ἐπιδραμόντος εἶλε τρόμος "Exroga , οὐδ᾽ ἂρ ἔτλη αὖϑι 

μένειν, ὀπίσω δὲ πίλας Aime, βῆ δὲ φοβηϑ εἰς" Πηλείδης δ᾽ ἐπόρουσε, ποσὶ χραιπνοῖσι πεποιϑώς" 

ἠῦτε κίρχος ὄρεσφιν ἐλαφρότατος πετεηνῶν ῥηιδίως οἴμησε μετὰ τρήρωνα πέλειαν, ? δέ 9' ὕπαιϑα φο- 

βεῖται, 0 δ᾽ ἐγγύϑεν ὀξὺ λεληχὼς ταρφέ ἐπαΐσσει, ἑλέειν τέ é ϑυμὸς ἀνώγει, ὡς ἄρ᾽ γ᾽ ἐμμεμαὼς D 

πέτετο, τρέσε δ᾽ ἡ ̓ἔχτωρ τεῖχος ὑπὸ Τρώων. ( Vers. 139.) Καὶ ὅρα ὅπως εἰς τὴν τολμηρὰν TOU πέτε- 

σϑαι λέξιν ἐβοήϑησε τῷ ποιητῇ τοῦ κχίρκου i παραβολὴ, καϑὰ καὶ πρὸ τούτου ἡ τοῦ ἀετοῦ. διὲ 
προϊὼν ϑαῤῥούντως ἐρεῖ, ὡς ὃ ᾿ἀχιλλεὺς πρὸ πόλεως ἐπέτετο αἰεί. ἐδήλου μὲν οὖν ποδῶν ὠκύτητα 4o 

πρὸ ὀλίγων καὶ ἡ πρὸς ἀεϑλοφόρον | ἵππον ϑέοντα παραβολή" ἐνταῦϑα δὲ τὸ τάχος διὰ TOU κίρχου 

50 ἐπιτέταται. καλῶς δὲ. ὅτε ὃ δρόμος ἐ ἐναγωνιώτερος, ἢ πρὸς τὸν κίρκον * εἰχασία γέγονεν. ᾿Ἰδοδὲν δὲ 

ὡς οἱ τὰ περὶ ζῴων φυλοχρινήσαντες xai xiQziv χατὰ γένος ϑηλυκὸν εἰδός τι πτηνοῦ καλεῖσϑιαι ἱστόρη- 

σαν, οὐ μὴν τοῦ χατὰ τὸν κίρχον εἴδους, ἀλλά τι ἑτεροῖον. χαρίεν δὲ εἰπεῖν καὶ ὅτι οὐ μόνον ἡ τοῖ 

᾿Αχιλλέως, μελία ἰϑὺς ἐπέτετο, διὸ xoi ἰϑυπτίων ἐχλήϑη, ἀλλ᾽ ἰδοὺ καὶ ὃ ᾿Αχιλλεὺς ἰϑὺς πέτεται" καὶ 

ὅτι ἐπαλλάξας ἐπαΐσσειν μὲν εἶπε τὸν κίρκον, τὸν δὲ ᾿Αχιλλέα πέτεσϑαι. ( Vers, 156.) Τὸ δὲ, ἕλε 
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τρόμος, ἑρμηνεύων 0 ποιητὴς φησίν" οὐδ᾽ ἂρ ἔτλη αὐτέϑι μένειν, ὃ περ σαφηνίζων πάλιν λέγει" 

ὀπίσω δὲ πύλας λίπε. μεϑὸ ἐπιπλέον ἐν ὀλιγίστῳ διασαφῶν φησίν᾽ ἔβη 0? gods, καὶ προϊὼν δὲ 

δι᾿ ὀλίγου ὡσαύτως ἑρμηνεύει τὸ ῥῆμα τοῦ τρόμου, εἰπών" τρέσε δ᾽ “Εχτωρ τεῖχος ὑπὸ Τρώων. 
(Vers. 138.) T0 δὲ, ποσὶ κραιπνοῖσι πεποιϑως, ὅμοιόν τι πρὸς τὸ, λέων ἀλκὶ πεποιϑώς. οὗτός τε 

γὰρ ἀλκιμώτατος, καὶ 0 TAE ποδωχέστατος. ( Vers. 1 3g. ) Ὁ δὲ xipxog ἐκ τοῦ Ἀρίξειν i ἴσως, ὦνο- 

ματοπεποιημένου ῥήματος, παρῆκχται, οὗ χρῆσις καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ ἐν τοῖς ἑξῆς, ἀφ᾽ ov xci ὁ σιδη- 
ροῦς χρικος. ἀλλ᾽ οὗτος μὲν ἐξορϑοῦ ἐκεῖϑεν ἐστὶν, ὃ δὲ κιρκος κατὰ μετάϑεσιν, Τὸ δὲ ἐλαφρότατος 

τῇ ἐκ τῆς ἐλάφου παραγωγῇ τὸ ταχὺ τοῦ χίρχου δηλοῖ, ἄλλως δὲ καὶ τὸ κοῦφον δι᾽ ὀλιγοσαρχίαν. 

τοιαῦτα γὰρ κατὰ χυινὴν φράσιν τὰ ἐλαφρά. Πέλεια δὲ ovy. ἁπλῶς περιστερὰ, εἶδος δέ τι περιστε- 6o 
10 ρᾶς μελαντέρας, ὡς ἡ λέξις ὑποδηλοῖ" πελὸν γὰρ τὸ μελανίζον, ἐξ οὗ xol ὃ πελαργός. χοινὸν δὲ ἴδιον 

ἁπάσης περιστερᾶς τὸ τρήρων. (Vers. 141.) Τὸ δὲ ὕπαιϑα δύναται μὲν xai νῦν δηλοῦν καὶ τὸ εἰς 
πλάγιον, πλαγιάζουσα γὰρ ἂν ἐγχκόπτει τὴν τοῦ κχίρκου κατ᾽ εὐϑὺ πτῆσιν ἡ πέλεια καὶ οὕτω ταρφέα 
ποιεῖ αὐτὸν ἀΐσσειν. βοηϑεῖται δὲ καὶ εἰς TO νοεῖσϑαι ἐπὶ τοῦ ἔμπροσϑεν ἀπὸ τοῦ ἰϑὺς ἐπέτετο. πέτε- 
ται γὰρ πάντως ἰϑυς 0 ̓ “Πχιλλεὺς, καϑὰ καὶ χίρχος. αὐτὸς δὲ πάλιν ἰϑὺς πέτεται κατὰ πελείας φευ- 

γούσης ἀεὶ ὕπαιϑα, rovté*atw ἔμπροσϑεν αὐτοῦ. οἱ γὰρ ἂν διώχοι τὴν μὴ πρὸ αὐτοῦ φεύγουσαν.1 203 
To δὲ, Oi» λεληκέναι, τὴν ἰδιότητα τοῦ xipxov δηλοῖ, ὀξὺ φωνοῦντος ὅτε ἀγωνιᾷ ἐγγὺς τοῦ διωχο- 
μένου γινόμενος. ὠνοματοπεποίηται δὲ τὸ λεληχὼς, χαϑὰ καὶ τὸ ἔλακε xci τὸ λακεῖν, ἐξ ὧν χαὶ 

τὸ ληληκὼς δοχεῖ γενέσϑαι, οὐ συγκοπὲν ἐκ τοῦ λελαληκὼς, ὃ δὴ ἀνϑρωπίνην σημαίνει φωνὴν, ἀλλ 
&x τοῦ ληκῶ ἀχρήστου ἐνεστῶτος παραχϑὲν, ἢ καὶ συγκοπὴν παϑὸν ἐκ τοῦ λελαληχώς. (Vers. 142.) 

20 Τὸ δὲ ταρφέα ἐπὶ μὲν τῶν κατὰ γὴν κυριολεχτεῖται. ταρφέα γὰρ φυτὰ τὰ πυκνὰ καὶ ταρφυῖα ὕλη 
παρηχεῖταί πως xoi τῇ τραφερᾷ γῇ ὡς ἀπὸ τοῦ τρέφω ἔταρφον, καϑὰ δέρκω ἔδαρχον. ἐπὶ δὲ τοῦ 
ταρφέα ἀΐσσειν πολλὴ τοῦ ταρφέος ἡ ἐκ τῆς κυριολεξίας διάστασις, καὶ οὐδ᾽ ὅσον ὑψοῦ πετόμενος κίρ- 

κος ἔστ᾽ ἀπὸ γαίης. ψιλὴν γὰρ μόνην δηλοὶ πυχνότητα ὁρμῆς, κοινωνίαν δὲ οὐδεμίαν ἔχει πρὸς τὸ 
τρέφειν. εἰ μὴ ἄρα τις εἰπεῖν τολμήσει ὅτι καὶ ὃ χίρκος πυχνὰ &ígos, ἵνα τρατῇ ἑλὼν τὴν πέλειαν. 
οὕτω δὲ καὶ ταρφέες ἰοὶ οὐ κατὰ κυριολεξίαν λέγονται. οὐ μέντοι οὕτως ἀναιδὴς ἐν αὐτοῖς ἡ τροπὴ, 
ὡς ἐπὶ τοῦ ταρᾳφέα ἀΐσσειν. ἔχουσι "γάρ πως οἱ συχνοὶ ὀϊστοὶ ὁμοιότητά τινα πρὸς τάρφος ἤγουν 
δάσος φυτῶν. TO δὲ, ἑλέειν τέ ἑ ϑυμὸς ἀνώγει, περιφραστικῶς ἀντὶ τοῦ προϑυμεῖται ἑλεῖν. ἔχει δέ 
τι καὶ ἄλλως ἀστεῖον ὁ λόγος. οἱονεὶ γὰρ ἐφίστασϑαι τῷ κίρχῳ λέγει δεσποτικῶς ϑυμὸν, ὃς τίς more 
οὗτος ἐστὶ, καὶ χελεύειν ἑλεῖν τὴν διωκομένην πέλειαν, ὡς & καὶ κύων ἐπισπεύδεται ὑπὸ κυνηγέτου 

3o ϑηρίου ἑλεῖν. (Vers. 145.) Ὅτι μέμνηται Ὅμηρος καὶ ἐνταῦϑα ἐρινεοῦ τοῦ Τρωικοῦ, ἤγουν τόπου 
τινὸς ἐρινεώδους, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις εἴρηται. οὐ γὰρ ὥς περ ἡ τοῦ Διὸς φηγὸς μία ἠν ἐν Τροίᾳ, οὕτω | 
χαὶ εἷς τις ἐρινεὸς περὶ τὸ τεῖχος" OU γάρ᾽ ὅτι μηδὲ δοχεῖ ὕλως τοῦτο τοῖς παλαιοῖς. ὁάχις δέ τις ἢν 
ἐρινεοὺς ἔχουσα ὑψηλὴ πρὸ τῆς Τροίας. διὸ φησί" οἱ δὲ παρὰ σχοπιὴν καὶ ἐρινεὸν ἠνεμόεντα τείχεος | 
αἰὲν Vm ἐκ xat ἐμαδιρὸν ἐσσεύοντο. καὶ διὰ τὸ τοιοῦτον τῆς ῥάχεως ὕψος εὐεπίβατος ἢν xal, ὡς 
ὁ ποιητὴς ἔφη: ἄμβατος ἐκεῖϑεν ἡ ἡνεμόεσσα Τροία. διὸ xol σχοπιὰ ἣν ἐκεῖ ἐπὶ ἄνα) χαίᾳ φυλαχῇ 

τοῦ τείχους. περιεκτιχὴ γοῦν Tig, καϑὰ καὶ προεδηλώϑη, λέξις ὁ ἐρινεός. οὕτω δὲ καὶ ὁ ἀσφοδελὸς, 

ὡς ἐν τοῖς εἰς τὴν Ὀδύσσειαν εἴρηται. Ὅτι δὲ ἡ σχοπιὰ φυλαχῆς ἐστὶ τόπος, δηλοῖ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ τὸ, 
᾿ὐπτῆρας δὲ κατὰ σχοπιὰς ὥτρυνα νέεσϑαι. Αἱ δὲ “τρεῖς ἐνταῦϑα ( Vers, 146.) προϑέσεις οὐ μάτην 20 
ἐστιβάσϑησαν, ὡς οὐδ᾽ ἀλλαχοῦ ποιεῖ Ὅμηρος τοῦτο, &ÀÀ ἡ μὲν ὑπὸ πρόϑεσις τὸν χάτω δρόμον δη- 

13622oi τὸν ὑπὸ τῇ Τροίᾳ. ἡ δὲ ἐκ τὸ ἔξω καὶ ποῤῥωτέρω τοῦ τείχους" οὕτω γὰρ ἐπίτηδες Ἀχιλλεὺς διώκει | 

τὸν “Εχτορα" ἡ δὲ κατα τὸν ἐπ᾽ αὐτῇ τῇ ἀμαξιτῷ δρόμον. Καὶ ὅρα ὅτι ψιλοῦσϑαι ὃ ποιητὴς τὴν 

ἄμαξαν βούλεται, ὡς δηλοῖ τὸ κατ᾽ ἀμαξιτόν. τὸ δ᾽ αὐτὸ x«i ἀπὸ TOU κατημαξευμένου φαίνεται. 

γίνεται γάρ, φασιν, ἅμαξα παρὰ τὸ ἄγειν τὰ ἀμώμενα ἤτοι τὰ ϑεριζόμενα. οἱ δὲ δασύνοντες ἀπὸ 

. τοῦ ἅμα xai τοῦ ἄξων ἄξονος αὐτὴν συντιϑέασιν. Εἶτα (Vers. 148.) λέγει xol ὡς ὑϑέοντες ὁ ̓ “χιλλεὺς 

χαὶ ὁ "Exrap χρουνὼ ἵκανον καλλιῤῥόω, ἔνϑα δὲ, ἤγουν ὕπου δὴ, πηγαὶ δοιαὶ ἀΐσσουσι Σχαμάνδρου 

δινήεντος" ἡ μὲν γάρ D ὕδατι λιαρῷ ῥέει, ἀμφὶ δὲ καπνὸς γίνεται ἐξ αὐτῆς ὡσοὶ πυρὸς αἰϑομένοιο, 
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ἡ δ᾽ ἑτέρη ϑέρεϊ προρξει εἰκυῖα χαλάζῃ, ἢ χιόνι ψυχρῇ » ἢ ἐξ ὕδατος χρυστάλλῳ. Καὶ ὃ ὅρα ὅτι οὐδε- 

μίαν ἀφῆκε ψύχους ὑπερβολὴν ve ἑτέρου τινὸς ῥηθῆναι ὃ ποιητής" καὶ ὅτι οὐδὲ καινῶν ἀκουσμάτων 
ἄμοιρον εἴασε τὴν ἑαυτοῦ ποίησι»" καινὸν γάρ τι καὶ ἡ περὶ τῶν πηγῶν τούτων τοῦ Σχαμάνδρου iato- 

20 ρία, παραῤῥιφεῖσα ἐν παρέργῳ, καὶ ὡς εἰπεῖν ἐκ παρόδου, ὡς οἷα καὶ ἐκεῖ ἐλϑόντων τῶν *agrt- 10 ὲ- 

χόντων ἡρώων. φησὶ γάρ᾽ τῇ 700, ἤγουν ἐνταῦϑα, παραδραμέτην xci ἑξῆς. ὦπται δὲ xci νῦν περὶ 

τὴν Παννονιχὴν γῆν ἤγουν τὴν τῶν Βουλγάρων ἄνάδοσις δύο τοιούτων πηγῶν, ὧν n μία καίουσα 

ζωογονεῖ ὅμως σκώληχας. OL ἐξαιρεϑέντες τοῦ ζέοντος καὶ ἀέρι ὁμιλήσαντες ἐκλείπουσι. λέγει δὲ καὶ 

“Ἡρόδοτος ποταμὸν Σχυϑιχὸν Τέαρον τά τε ἄλλα εἰς ἄκεσιν φέροντα, xoi δὴ καὶ ἀνδράσι καὶ ἵπποις 
ἀγαϑὸν ψώραν ἀκέσασϑαι. πηγαὶ δέ, φησιν, τούτου δυοῖν δέουσαι τεσσαράχοντα, ix πέτρας τῆς 
αὐτῆς ῥέουσαι" xoi αἱ μὲν αὐτῶν εἰσὶ ψυχραὶ, αἱ δὲ ϑερμαί. ὁ δὲ γεωγράφος λέγει μὴ εὑρίσχεσϑαι 
ϑερμὰ ἐν τῷ Σχαμάνδρῳ᾽ καὶ ὅτι οὐδὲ πηγαὶ Σκαμάνδρου ἐνταῦϑα, Omov ὁ ποιητὴς ἱστορεῖ, ἀλλ 
ἐν τῷ ὕρει, καὶ μία, ἀλλ᾽ οὐ δύο. εἰχὸς OUV, φησὶ, τὰ ϑερμὰ ἐκλελεῖφϑαι, τὸ δὲ ψυχρὸν κατὰ διάδοσιν 
ὑπεχρέον ἐκ τοῦ Σχαμάνδρου, αὐτόϑι ἀνατέλλειν, διὸ καὶ λέγεσϑαι Σχαμάνδρου πηγὴν, ἢ καὶ διὰ 
τὸ πλησίον εἶναι Σχαμάνδρου. καὶ οὕτω μὲν αὐτός. ἕτεροι δὲ σὺν τῷ εἰπεῖν ἐκλελεῖφϑαι ὡς εἰκὸς τὰ 
ϑερμὰ, ὡς περ καὶ ἄλλα πολλὰ, λέγουσι καὶ ὅτι αἱ ἀληϑιναὶ πηγαὶ τοῦ Σχαμάνδρου πρὸς ἀνατολὰς 

ἠἀο τῆς Ἴδης πρὸ τριαχοσίων εἰσὶ σταδίων ᾿Ιλίου, ἕτεραι δηλονότι οὖσαι παρὰ τὰς Ὁμηριχὰς "διὰ τὸ 
πλείους εἶναι τοῦ αὐτοῦ ποταμοῦ πηγάς. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὕτι ϑαυμασία ἐν τοῖς εἰρημένοις καὶ ἡ ÜOuy- 
ριχὴ φράσις, οὔτε πάντῃ λογοειδὴς οὖσα, ὡς ψέγεσθαι διὰ τὸ ἀμέγεϑες, οὔτε σχληρὰ, ὥστε φεύγε- 
σϑαι εἰς λόγου πεζοῦ παραπλοχήν. ἐφιστῶσι δ᾽ ἐνταῦϑα οἱ παλαιοὶ, λεαρὸν ῥηθῆναι τὸ ϑερμὸν, πυ- 
ϑόμενοι ὡς ἄρα τοῦτο λιαρόν ἐστιν, ἀφ᾽ οὗ πυρὸς ἀτμὶς καὶ καπνὸς ἔμπυρος ἀναφέρεται. εἰ δέ τι ἐστὶν 
αὑτοῖς ἀντιπεσεῖν, μετὰ βραχέα φανεῖται, ὡς δὲ καὶ ἄλλα ὕδατα ἱστορεῖται ψυχρότατα, οἴδασιν οἱ 
μανϑάνοντες. τοιοῦτον ἐν τοῖς μάλιστα xoi ἡ περιᾳδομένη Στὺξ, ὡς πολλαχοῦ δηλοῦται. λέγεται 
δὲ xci Τιλᾳῶσσα χρήνη ἐν Βοιωτίᾳ εἶναι. ἀφ᾽ ἧς Τειρεσίαν πιόντα καὶ διὰ γῆρας οὐχ᾽ ὑπομείναντα 
τὴν ψυχρότητα ἀποϑανεῖν. φέρεται δὲ ἱστορία καὶ Πτολεμαῖον, ἐπὶ Κορίνϑου προάγοντα, κρήνη 
περιτυχεῖν ἀναβαλλούσῃ viue χιόνος ψυχρότερον" ἐξ ἧς πολλοὺς μὴ πίνειν, ἀποπαγήσεσϑαι προσδο- 
χῶντας, αὐτὸς δὲ λέγει πεπωχέναι. Ὁ δὲ ποιητὴς λέγει καὶ ( Vers. 153.) ὅτι ἐπὶ τῶν τοιοίτων πηγῶν 
πλυνοὶ εὑρέες ἐγγὺς ἔασι καλοὶ Aatvtot, ὅϑιε εἵματα σιγαλόεντα πλύνεσχον Τρώων ἄλοχοι καλαί τε ϑύ- 
γατρες τὸ πρίν. 0 πὲρ ἑρμηνεύων, ὡς ποῦ καὶ ἐν τοῖς πρὸ τούτων, φησί’ ἐπ᾽ εἰρήνης. ὃ πάλιν σαφη- 

50 γίζων "ἐπάγει" πρὶν ἐλϑεῖν υἷας "dev. τότε γὰρ ἦν εἰρηνη δηλαδή. ( Vers. 147.) ^ Ioréov δὲ ὅτι 
χρουνοὶ κυρίως οἱ καταῤῥέοντες ἐξ ὄρους μετὰ ψόφου καί τινος κρούσεως. διὸ κἀνταῦϑα δοκεῖ τισὶν 
ἄλλο εἶναι τοὺς χρουνοὺς παρὰ τὰς πηγὰς, ἴσως δὲ οὐ καλῶς, Καπνὸν δὲ πηγῆς λέγει παραβολικῶς 

τὸ ἄϑρουν τῆς ἐκ ϑερμῶν ὑδάτων ϑειώδους ἀναϑυμιάσεως, 0 πὲρ καπνοῦ φαντασίαν τοῖς βλέπουσιν 

ἔπεμπε. καὶ ἄλλως δὲ, χαπνὸς ἐνταῦϑα ovy ὁ αὐτόχρημα, ἀλλὰ τὸ οἱονεὶ καπνῶδες τῆς ἀναϑυμιό- 
σεως. οἶδε γὰρ ὃ ποιητὴς ἐνεῖναί τι τοιοῦτον καὶ τῇ ἀτμίδι, διὸ καὶ ἀνωφορεῖται, χαϑά περ αὖ πάλιν 
xal τῷ χαπνῷ ὑγρότης ἀναμέμικταί τις. ἴσως δὲ xoi παραβολικὸν ἐνταῦϑα προσυπακουστέον συνήϑως 
ἐπίῤῥημα, ἵνα λέγῃ ὅτι ὡς χαπνὸς ἐγίνετο ἐξ αὐτῆς. (Vers. 151.) Τὸ δὲ προρέει ἁπλοῦν ἔχει τὸ Q, 
τοῦ μέτρου ὑφελομένου τὸ ᾿Δττιχὸν δίπλασμα. εἰ δέ τις διαφορά ἐστι τοῦ, ἡ uiv δέει ,15 δὲ προρξξι; 

οὐχ ἂν ἄρτι ζητοίη τις. ( Vers. 152.) Κρύσταλλος δὲ φανερῶς νῦν ἐν δυσὶ X, ᾧ οὐ συνυπαχούστέον 
καὶ τὸν ὕαλον. ἐῤῥέϑη δὲ τὸ, ἐξ ὕδατος χρυστάλλῳ, πρὸς διαστολὴν τοῦ ἄλλως πηχτοῦ ἐξ ἀναϑυμιά- 

σεως, €) οὐκ ἂν ὕδωρ ψυχρότατον παραβάλλοιτο, ἀλλὰ μάλιστα τῷ ἐξ ὕδατος. ( Vers. 153.) Πλυ- 
60 voi δὲ νῦν μὲν πύελοι, ὁποῖαι τινὲς καὶ περὶ Εὔβοιαν φαίκνονται, τουτέστι λεχανίδες ἐκ λίϑων, ἐπι- 

τήδειαι πλύνειν, ὅϑεν ὃ ποιητὴς ἐτυμολογῶν φησίν" ὅϑι πλύνεσκον γυναῖκες, ὧν ἔργον τὰ τοιαῦτα. 
δηλοῖ δὲ τὴν τοιαύτην ἐτυμολογίαν καὶ ὃ κωμιχὸς, ἐν οἷς πρὸς yoyaike , ὀνομάσασαν ἑαυτὸν πλυνὸν, 

φησί τις" Ovouo μὲν οὖν, εἴ τις ἐχπλύνειέ σε. χαὶ οὕτω μὲν ἐνταῦϑα. ἐν δὲ τῇ Οδυσσείῳ βόϑροι τινὲς 
οἱ πλυνοὶ παραποτάμιοι, πρὸς πλύσιν χρήσιμοι xoi αὐτοὶ, ὧν πρὸς διαστολὴν οἱ ἐνταῦϑα λαΐνεοι 

λέγονται, ὅ ἐστι λίϑινοι. ( Vers. 157. ) Ὅτι τρὶς πόλιν Πριάμου περιδινηϑήτην ᾿Αχιλλεὺς καὶ " Exrap, 
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13630 μὲν φεύγων, ὃ δὲ ὕπισϑε διώχων. τοῦτο δὲ ὃ ποιητὴς συστρέφων ᾿"ἐλλειπτικῶς καὶ γοργῶς , xai oiov1264 
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συντροχάζουσαν καὶ τὴν φράσιν ποιῶν εἰς ὁμοιότητα τῶν φραζομένων, φησίν" ἐνταῦϑα ὡς εἴρηται 
παραδραμέτην, φεύγων; ὁ δ᾽ ὄπισϑε διώκων" πρόσϑε μὲν ἐσϑλὸς ἔφευγε; δίωκε δέ μιν μέγ᾽ ἀμείνων, 
καρπαλίμως" ἐπεὶ ovy. ἱερήιον οὐδὲ βοείην ἀρνύσϑην, ἅ τε τοσσὶν TINI γίνεται ἀνδρῶν, ἀλλὰ περὶ 
ψυχῆς ϑέον “Ἕκτορος ᾿Ἱπποδάμοιο. ( Vers. 165.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι οὐ μάτην τὸ περιδινηϑῆναι εἶπεν 

ὃ ποιητὴς, ἀλλ ἐπιτυχῶς καϑ' ἱστορίαν χωρογραφιχήν. ἐν οἷς γὰρ ὃ γεωγράφος. δείκνυσιν ἀπολωλέναι 

μὲν τὸ παλαιὸν Ἴλιον» ἕτερον δὲ εἰναι τὸ ἐπ᾽ αὐτοῦ φαινόμενον, λέγει ὅτε ὁ “Εχτωρ φεύγων περιέ- 
δραμε τὸ Ἴλιον, τὸ δὲ νῦν οὐκ ἔστι περίδρομον διὰ τὴν συνεχῆ ῥάχιν, ἡ δὲ παλαιὰ πόλις ἔχει περίδρο- 
μον. πάνυ δὲ καίριον ἐπὶ τοιούτων περιοδικῶν auta xal περιδρύμων τὸ ix τοῦ δίνου, 0 ἐστι 
τόρνου, παρηγμένον δινεῖν. (Vers. 157. ) To ài, φεύγων, ὃ δ᾽ ὄπισϑε διώχων, ἐστρύφνωται xot 
ἔλλειψιν, ὡς εἴρηται. τὸ γὰρ ἐντελὲς οὕτω" ἐγγὺς τῶν πηγῶν ἔδραμον ὁ μὲν. "ExroQ φεύγων, 

ὁ δ᾽ ὄπισϑε διώκων. διὸ εὐθὺς λύσας 0 ποιητὴς χάριν. σαφηνείας καὶ οἷον ἁπλώσας τὸ νόηΐμα, καὶ 

τὴν ἑαυτοῦ δὲ γνώμην ἐπὶ τοῖς ἥρωσιν ἐξάγων, ἐπάγειν 10, πρόσϑε μὲν ἐσϑλὸς ἔφευγε, δίωχε δὲ μέγ᾽ 
ἀμείνων" 0 πὲρ οἰκεῖον ἐπὶ ἀντιπάλων ἐνδόξων λέγεσθαι, ὧν χρείττων ἀναμφιλόγως ὁ ἕτερος. 
(Vers. 159.) “Π]ερεῖον δὲ ᾿Αττικῶς ὀνομάζει τὸ ϑυόμενον ζῷον, τινὲς δὲ τὸν βοῦν κατ᾽ ἐξαίρετον. 

Βοείην δὲ ἢ τὴν βύρσαν τοῦ τοιούτου βοὸς, ἢ ἀσπίδα, ὁποῖα ποδῶν ἀεϑλὰ τοῖς παλαιοῖς ἀϑληταῖς 
ἔκειντο, καϑὰ ἐμφαίνει ὃ ποιητής. (Vers. 160.) ἥρνυσϑαι δὲ καὶ νῦν τὸ ἀντικαταλλάσσεσϑαι. 

συνάλλαγμα γάρ τι καὶ τὰ τοιαῦτα, ἐπεὶ τρόπον τινὰ συνήλλαττον καὶ οἱ ἀϑληταὶ διδόντες τὴν παρ᾽ 
ἑαυτῶν ἀρετὴν καὶ ἀντιλαμβάνοντες ἀέϑλια. (Vers. 161.) Τὸ δὲ, περὶ ψυχῆς &Qeov, παροιμίαν ἀπε- 
τέλεσε, λέγουσαν τὸ περὶ ψυχῆς ϑέειν, ὅτε τις ἀγωνιῶν ἐπὶ ἐσχάτῳ κινδύνῳ διαπράττεταί τι. τοῦτο 
δὲ καὶ ἀγῶνα ϑανάσιμον Εὐριπίδης φησὶν, ἐξ Ὁμηρικοῦ χερδήσας τὸ νόημα. ὃς καὶ ἄλλως ἑρμηνεύων 
περιφραστικώτερον τὸν περὶ ψυχῆς δρόμον ἀγῶνα φησὶν, ἐν ᾧ ζῆν ἢ ϑανεῖν χρεών. τούτοις ὅμοιον 
καὶ παρὰ ᾿ Προδότῳ τὸ, ϑέοντες τὸν περὶ τοῦ παντὸς ἤδη δρόμον. ἣν δὲ ὃ κατὰ τὸν ποιητὴν περὶ τῆς 
τοῦ "Exropog ψυχῆς δρόμος, οὐ γὰρ περὶ δύο ψυχῶν ἔτρεχον, ἀλλὰ μιᾶς, τὸ τὸν μὲν yin διώ- 
κειν ἀφελέσϑαι τὴν ἐχείνου ψυχὴν ἐϑέκλοντα, τὸν δὲ “Εχτορα φεύγειν, περιποιήσασϑαι αὐτὴν σπεύ- 
δοντα. (Vers. 162.) Ὅτι τὸν "Aia ἤδη ἑνὶ ὡς καὶ ἔδει ἀεϑλοφόρῳ εἰχάσας ἵππῳ. ἐνταῦϑα τὸ 
τάχος ἐπιτείνων; παραβάλλει αὐτόν τε καὶ τὸν " Exropa τοιούτοις ἵπποις, οὐ τρέχειν ἀρξαμένοις, 
ἀλλὰ πρὸς τῷ τέλει τοῦ δρόμου τυγχάνουσιν, ὅτε καὶ μείζων αὐτοῖς ἢ τοῦ δρόμου ὑπὸ τῶν ἡνιόχων 
ἐπίτασις, καὶ φησίν" ὡς δ᾽ ὅτ ̓ ἀεϑλοφόροι περὶ τέρματα μώνυχες ἵπποι ὀίμφα μάλα τρωχῶσι, τὸ δὲ 

μέγα χεῖται ἄεϑλον, ἢ τρίπος ηὲ γυνὴ, ἀνδρὸς κατατεϑυνειῶτος, ὡς οὗτοι τρὶς περιδινηϑήτην, ὡς προ- 

γέγραπται. ( Vers. 164.) Καὶ ὅρα χκἀνταῦϑα τὴν τῶν παλαιῶν ἄϑλων φύσει μὲν εὐτέλειαν, ϑέσει δὲ 

μεγαλειότητα. τὸν γὰρ τρίποδα ἢ τὴν γυναῖχα μέγα ἔπαϑλον καλεῖ. (Vers. 163.) Τὸ δὲ τρωχᾶν ἐκ- 
τείνει τὴν ἄρχουσα, ὡς καὶ τὸ τρωπᾶν καὶ νωμᾶν καὶ στρωφᾶν, περὶ ὧν προγέγραπται. ( Vers. 164.) 
Τὸ δὲ τρίπος ἔνδειαν ἔπαϑε τοῦ ὃ, ὡς καὶ τὸ, Ἴρις ἀελλόπος. Γυναῖχα δὲ δούλην ἐνταῦϑα νοητέον, 

προβληϑεῖσαν εἰς ἔπαϑλον. καὶ ἀναγνωστέον ἰδίᾳ τὸ, ἀνδρὸς χατατεϑνειῶτος, ἵνα δηλοῖ , γίνεσθαι 

ἀγῶνα ἐπιτάφιον ἀνδρὶ τεϑνεῶτι. τὸ γὰρ εἰπεῖν, ὅτι γυνὴ ἀνδρὸς τεϑνειῶτος, οὐκ ἀρέσκει τοῖς πα- 

20 

λαιοῖς, εἰ καὶ μέγα τοῦτο ἄεϑλον. ( Vers. 159.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι πρὸ ὀλίγου μὲν ἱερεῖον "καὶ βύρσαν 3o 

ποδῶν ἀέϑλια t ἔφη, γῦν δὲ ἃ ἱππέων τρίποδα καὶ γυναῖχα, μεγάλα χαὶ αὐτὰ roig τότε. (Vers. 168.) 

Ὅτι ἐπὶ φίλῳ ἡττομένῳ ἢ ἄλλως βλαπτομένῳ ῥηθήσεται τὸ, ὦ πόποι" ἦ φίλον ἄνδρα διωχόμενον 

ὀφϑαλμοῖσιν ὁρῶμαι" ἐμὸν δ᾽ ὀλοφύρεται ἦτορ, Ó τοῦ μύϑου δὲ Ζεὺς τοῦτο λέγει ἐπὶ “Εχτορι διωχο- 

μένῳ περὶ τεῖχος vn ᾿Αχιλλέως. Ὁλοφύρεσϑαι δὲ Ὅμηρος τὸν 4ία λέγει ἐπὶ " Exrogt δι᾽ εὐσέβειαν. d ἐπά- 

γεν γάρ" ὃς μοι πολλὰ βοῶν dg puob ἔκηε xol ἑξῆς. δοχεῖ γὰρ τῷ 4i καϑὸ αἰϑέρι καὶ ἀέρι καὶ 

᾿Ολυμπίῳ ϑύειν ὃ ἽἝχτωρ, χα "τὰ ἔϑος δηλαδὴ ἐγχώριον, ποτὲ μὲν Ἴδης ἐν χορυφῇσι πολυπτύχου, 

ἄλλοτε δ᾽ αὖ ἐν πόλει ἀκροτάτῃ. βοῶν δὲ μάλιστα μηρί ἔχαιεν, ὧν n ἑχατόμβη παρώνυμος. καὶ διὰ 

ταῦτα φρονεῖ τι δῆϑεν ὃ Ζεὺς ὑπὲρ αὐτοῦ. ( Vers. 1 ie ) Ὅρα δὲ ὃ ὅτι οὐ πόλιν ἁπλῶς ἄκραν τὴν Τρωι- 

ι1β8θάχὴν ἀχρόπολιν διαλύσας ἔφη, ὡς ἐν ἄλλοις, ἣν καὶ Πέργαμον εἶπεν, ἀλλὰ πόλιν ἀκροτάτην 5, ἤτοι 
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κορυφαίαν, ἐφ᾽ ἧς 0g περ καὶ ἐν χορυφαῖς Ἴδης ὃ “Ἔχτωρ ἔϑυεν. (Vers. 174.) Ὅτι τὸ, ἀλλ ἄγετε 

50 φράξεσϑε ϑεοὶ καὶ τὸ μητιάασϑε, ἐκ παραλληλου τὸ αὐτὸ σημαίνει, ὥς περ καὶ κατωτέρω "τῆς αὐτῆς 

ἐννοίας ἀλλήλοις εἰσὶ, τὸ πύματόν τὲ καὶ ὕστατον. ἐπιτασιν δὲ νοήματος τὸ τοιοῦτον σχῆμα ἐνταῦϑα 
ἐμφαίνει, τὸ μὲν πρῶτον, προχαλούμενον τῷ διπλασιασμῷ εἰς τὸ πάνυ προσεχόντως βουλεύσασϑαι, 
τὸ δὲ δεύτερον δηλοῦν τὸ ἄχρως ἔσχατον. ἐν τούτοις δὲ ἐ ἐχφαίνεται καὶ ὡς τὸ δαμάσαι ποτὲ μὲν αὐτο- 

παϑῶς λέγεται, οἷον δαμάσαι ϑυμὸν, ἔστι δ᾽ ὕτε καὶ ἀλλοπαϑῶς, ὡς δηλοῖ τὸ, ἢ “ἔχτορα ἤδη τῷ 

Ande δαμάσομεν, καὶ μετ᾽ ὀλίγα, ἄφαρ δέ σε ᾿ἀϑήνη ἔγχει ἐμῷ δαμάφ. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι μέγα τι 

κρίνων Ὅμηρος τὸ πεσεῖν ὑπὸ yh τὸν ἽἜχτορα πλαττει ρῶν βουλὴν χαὶ τοῦ τοιούτου ἔργου 

προηγουμένην. Ζεὺς τοίνυν μνησϑεὶς μηρίων βοῶν ἐκείνων, αἱ δὴ πολλὰ ὃ "Exrup αὐτῷ &xntv, ἄγε- 
τέ, φησι, φράζεσϑε, ὡς ἐῤῥέϑη, ὦ ϑεοὶ, né μὲν ἐκ ϑανάτοιο σαώσομεν, ἠέ μεν ἤδη Api δαμάσ- 10 

60 σομὲν ἐσθλὸν ἐόντα. καὶ ἔστιν ὃ ix τοῦ Διὸς ὁ "Exrwp ἐκέρ"δανεν 0 ῥηθεὶς ὀλοφυρμὸς ὁ κατὰ ἦτορ 

καὶ ὃ παρὼν ἔπαινος. ἄλλο γὰρ οὐδέν τι πλέον ἔχει ἐκ Διὸς ἄρτι. αὐτίκα γὰρ ἀγανακτοῦσα ἡ ̓ 4Ζϑηνᾶ 
ἐρεῖ τὰ ἐφεξῆς δηλωθησόμενα, καὶ πείσει τὸν Δία φάναι πρὸς αὐτὴν τὸ, ϑάρσει, Τριτογένεια, φίλον 
τέχος χαὶ ἑξῆς. χαὶ εὐϑὺς βήσεται χάτω εἰς ᾿Αχιλλέα, xai ἀνύσει τὰ χατὰ τοῦ " Exropog. ἔστιν οὖν 

ὁ παρὼν Ὁμηριχὸς τόπος προεκϑετικὸς καὶ αὐτοὺς τῶν γενησομένων xa ἔϑος Ὁμηρικόν. ἀνεπιτη- 
δεύτου δὲ χάλλους ἐν τούτοις ἢ ποιητική T€ ἐπαναφορὰ xai ἡ παρίσωσις, ἤγουν (Vers. 175.) τὸ, 

12 θϑσαώσομεν καὶ δαμάσσομεν, χαὶ TO, ἠέ μεν, δὶς ῥηθὲν συνεχῶς ἐν ἀρχαῖς γοημάτων. "ἃ δ᾽ ἐν τούτοις 
( Vers. 79. ) φησὶν ἢ Ava , εἴποι ἂν τις βραχὺ παρῳδῆσας ἐπί τινι ὀυομένῳ καινῶς ἐκ ϑανάτου 

πρὸς τὸν ἐχείνῳω xar ἰσχὺν βοηϑοῦντα, οἷον, ὦ mario τυχὸν ἢ ἄλλο τι, οἷον ἔειπες, ἄνδρα ϑνητὸν 
ἐόντα ἂψ ἐθέλεις.» χαϑὰ καὶ ἀλλαχοῦ ἐγράφη, ϑανάτοιο δυσηχέος ἐξαναλῦσαι; ἔρδε. ἀτὰρ, οὔτοι 20 

πάντες ἐπαινέομεν ἄλλοι. ἔστι δὲ ἀναλῦσαι τὸ ποιῆσαι ἀναζῆσαι xai εἰς ζωῆς ἐπαναχάμψαι ἀρχὴν; 
ῥηϑὲν μεταφοριχῶς ἀπὸ τῶν ἀναλυομένων ὑφασμάτων. οὕτω γὰρ ἡ μὲν αἶσα ἐπεινήϑει λίνῳ. ὁ δὲ ἀνα- 
τρέπων αὐτὴν ἀναλύειν ἂν τὰ ἐκείνης λέγοιτο. ἡ δὲ τοιαύτη λέξις καὶ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ χεῖται, ὅπου καὶ 
ὃ τῆς Πηνελόπης ἱστός. ( Vers. 183.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, ϑνητὸν ἐόντα, xoi ἑτέρως φράζων xol νῦν 
ὡς καὶ πρὸ τούτων ὃ ποιητὴς φησί" πάλαι πεπρωμένον αἴσῃ, τουτέστι πεπερατωμένον, καὶ εἰς τέλος 

ἐλθόντα τοῦ ζῆν. Τριτογένεια δὲ κἀνταῦδα ἡ ̓ 4ϑηνᾶ. καὶ διὰ τί μὲν οὕτω καλεῖται, ἀλλαχόϑι δεδή- 
λωται. ὅτι δὲ xoi παρὰ τὸν Τρίτωνα ποταμὸν ἡ λέξις λέγεται, ὡς ἐχεῖ γεννηθείσης τῆς AOnvae, ῥη- 

τέον εἰς τοῦτο νῦν ἐχεῖνο xal μόνον, ὡς διὰ τοῦτο xoi οἱ περὶ τὴν Τριτωνίδα λίμνην ϑύουσι τῇ ̓ ϑηνᾷ 

10 μάλιστα *xaif ' Ἡρόδοτον, μετὰ δὲ, τῷ Τρίτωνι xoi τῷ Ποσειδῶνι, οὗ φύσει ϑυγατέρα τὴν ᾿4ϑηνᾶν 
οἱ ἐν “Ζιβύῃ νομίζουσιν, ὡς καὶ προγέγραπται. ἐν τούτοις δὲ καὶ ὁ παραχωρῶν νεωτέρῳ φίλῳ πρᾶξαί τι 30 
τῶν αὐτῷ φίλων, οὗ “πρὶν ἐχωλύετο, εἴποι ἄν" ϑάρσει, φίλον τέχος, οὐ γύ τι ϑυμῷ πρόφρονι μυϑέο- 
μαι" ἐϑέλῳ δέ τοι, ὡς καὶ ἑτέρωϑι γέ) otis aus. 110g εἰναι. ἔρξον ὕπῃ δή τοι, ἤγουν σοὶ, νόος ἔπλετο, 

τουτέστι πέλεται, δυσαρεστουμένη, εἴ πὲρ ὁ " Extwg περισωϑήσεται. προαναφωνεῖται δ᾽ ἐν τούτοις 

καὶ ὡς βλάψει ἐν τοῖς ἑξῆς ἡ nva τὸν "Exroga. (Vers. 188.) Ὅτι ἐν στενῷ εἰπὼν ὃ ποιητὴς, 
"Exroge δ᾽ ἀσπερχὲς χλονέων ἔφεπεν ὠχὺς ᾿Αχιλλεὺς, ἐπάγει τοιαύτην παραβολήν" ὡς δ᾽ ὅτε νεβρὸν 

20 ὔρεσφι χύων ἐλάφοιο δίηται, 0 ἐστι διώκῃ, ὄρσας ἐξ εὐνῆς διά τ᾽ ἄγχεα xoi διὰ ᾿βήσσας, τὸν δ᾽ εἴ 
πέρ re λάϑῃησι χαταπτήξας ὑπὸ ϑάμνῳ., ἀλλὰ τ᾽ ἀνιχνεύων ϑέει ἔμπεδον, ὄφρά κεν εὕρῃ, ὡς “Εχτωρ 

ov λῆϑε ποδώχεα Πηλείωνα. Καὶ σημείωσαι ὅτι φϑάσας εἰπεῖν ὃ ποιητὴς ὡς ἐσϑλὸς μὲν ὃ "Exrep 

ἔφευγε, μέγα δὲ ἀμείνων ὃ MyiAAsUg ἐδίωχεν, ἐνταῦϑα υὑπερεξαίρων τὸν ᾿Δχιλλέα κατ΄ αὐτὸ δὴ τοῦτο 
τὸ διώχειν τὸν "Exropga εἰς τὴν ῥηϑεῖσαν ἦλϑε παραβολὴν, ἐν ἢ καὶ κυνὸς ἀρετὴν παραδίδωσι, 981365 
καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ, οὐ μόνον τὸ τάχος, ἀλλὰ χαὶ τὸ εἰδέναι ἀνιχνεύειν. Ὅρα δὲ ὅτι φανερῶς ἐνταῦϑα 

ὅο γεβρὸν τὸ νεογνὸν τῆς "ἐλάφου λέγει. οὐ γὰρ ἁπλῶς ἔφη νεβρὸν, ἀλλὰ νεβρὸν ἐλάφου" ἀλλαχοῦ δὲ καὶ 
ἐντελέστερον. νεβρὸν τέχος ἐλάφοιο ταχείης. ( Vers. 190.) ξὐνὴν δὲ νεβροῦ τὴν διατριβὴν λέγει, δυνα- 
μένην xai χοίτην καλεῖσϑαι. ὅϑεν Holoóog ϑῆρας vA ἠκοίτας φησίν. ( Vers. 19 Ων Ὅρα δὲ καὶ τὴν 
ὑπο πρόϑεσιν δοτιχῇ χἀνταῦϑα συνταχϑεῖσαν ἐν τῷ, ὑπὸ ϑάωνῳ" καὶ ὡς οὐ μόνον λαγωὸς πτώσ- 

cuv καὶ πτήσσειν λέγεται, ὅϑεν χαὶ γίνεται ὃ πτὼξ, ἀλλ᾽ ἰδοὺ καὶ νεβρὸς πτήσσει ὑπὸ ϑάμνῳ. 
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( Vers. 196.) Ὅτι ὁσσάκις ὁρμήσειε πυλάων Δαρδανιάων "Exroo. ἀντίον ἀΐξασϑαι Χἐὐδμήτους ἐπὶ 4ο 
πύργους, εἴ πώς οἱ, ἤγουν ὅπως αὐτῷ, καλϑύπερϑεν ἀλάλχοιεν βελέεσσιν, οἱ ἐπὶ τοῦ τείχους δηλαδὴ, 
τοῦτο γὰρ διὰ συντομίαν σεσίγηται, τῷ ποιητῇ, τοσσάκι μιν προπάροιϑεν ἀποστρέψασχε παραφϑὰς, 
ἤτοι προφϑασὰς, πρὸς πεδίον 4χιλλεύς.".. αὐτὸς δὲ ποτὶ πτόλιος, ἤγουν πρὸς πόλεως, πέτετ᾽ αἰεί. ἐν- 

ταῦϑα. δὲ οἱ παλαιοὶ στοχαζόμενοι, ὡς ᾿αἰχιλλεὺς μὲν ἐλάττω χύχλον περίεισι τὸν πρὸς τῇ πόλει, 
"Extop δὲ μείζω τὸν ἐξωτέρω, φασὶν ὡς, εἰ τοῦϑ'᾽ οὕτως ἔχει, πῶς ἔτι ποδωκέστατος ὃ ̓ Δχιλλεὺς, πῶς 

δὲ καὶ πέτεται ὃ "παρὰ πόδας ἥκων τοῦ "Exrogoc, καὶ ταῦτα κύχλον μείλζονα περιϑέοντος; καὶ 50 
τοιαῦτα μὲν ἀποροῦσιν αὐτοί. ὁ δὲ ποιητὴς λύσει πιϑαγνῶς τὸ ἄπορον τῇ τοῦ κατὰ ᾿“Ιπόλλωνα μοιρι- 
iov μεσολαβήσει, ὡς αὐτοῦ βοηϊοῦντος χαὶ μένος ἐντιϑέντος τοῖς " Exropog γόνασι χαὶ οἷον πτερύσ- 

10 δόντος: ὡς ἀντιπέτεσϑαι τῷ “ἰχιλλεῖ. ἐρεῖ yap ( Vers. 202.) ἐνδιαϑέτως κατὰ σχῆμα ἐπαπορητιχὸν 
οὕτω" πῶς δέ κεν “ἔχτωρ κῆρας ὑπεξέφυγε ϑανάτοιο, εἰ. μή οἱ πὐματὸν τε xol ὕστατον ἤντετ᾽ ᾿απόλ- 
λων ἐγγύθεν; 0g οἱ ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα. καὶ τοιοῦτον μὲν τοῦτο. ἔγϑασε δὲ καὶ ἄλλως 
λῦσαι τὴν ἀπορίαν, ὅτε εἶπεν οὐ περὶ βύρσης ἢ τοῦ τυχόντος ἀέϑλου ϑέειν αὐτοὺς, ἀλλὰ περὶ ψυχῆς 
ἽἝχτορος, ὥστε ἡ &vayzi) ἐπτέρου καὶ τὸν “Εχτορα εἰς τὸ φεύγειν. οἱ δὲ παλαιοὶ λυτικοὶ λέγουσι πολλὰ 
καὶ ἄλλα εἰς λύσιν τῆς ῥηϑείσης ἀπορίας, ὧν ἕν καὶ τὸ μὴ ἐξ εὐθείας εἶναι. τὴν δίωξιν τῷ Ἀχιλλεῖ 
διὰ τὸ ὑποτρέχειν καὶ ἀπάγειν συχνὰ τῆς πόλεως τὸν “Ἕκτορα cs καὶ ἐχεῖ κάμπτοντα, χαὶ οὕτως ἀεὶ 
ἀποστρέφειν ἐκεῖνον ἐν τῷ προπάροιϑε "παραφϑάνειν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, πῶς δέ χε κῆρας ὑπεξέφυγε 6o 

ϑανάτοιο, εἰ μή οἱ πύματόν τὲ xoi ἵστατον ἤντετο ἐγγύϑεν, ῥηϑθϑείη ἂν ἐπὶ τοῦ ῥυομένου ἐκ κινδύνου 
διὰ συνάρσεως χρείττονος. (Vers. 195.) Ὅρα δὲ xoi ὅτι τὸ ἀΐξαι ἀΐξασϑαι sims παϑητιχῶς. 

20 (Vers, 197.) Τοῦ δὲ παραφϑὰς ἄχρηστον ϑέμα τὸ φϑῆμι ὡς ἵστημι. ἐξ οὗ καὶ φϑάμενος ὡς ἱστά- 
μένος. χαὶ φϑαίη ὡς σταίη. (Vers. 198.) Τὸ δὲ, ποτὶ πτόλιος; ἡ ἀντίπτωσις ταὐτὸν εἰναι ποιεῖ τῷ, 

πρὸς πόλει, ἤγουν ἐγγὺς. πόλεως. ( Vers. 204.) Τὰ δὲ γοῦνα 1) ἐκ τοῦ γούνατα ἀποχέχοπται, 1) ἐκ τῆς 
γουγὸς γενικῆς χέχλιται. καὶ ἔστι τοιοῦτον καὶ τὸ δοῦρα 1) ἐκ τοῦ δουρὸς Y ἐκ τοῦ δούρατα. (Vers. 199.) 
Ὅτι τὸ μὲν τάχος τῆς διώξεως xol φυγῆς τῶν δύο ἀριστέων ἐναργῶς ἤδη ὃ ποιητὴς ἐδήλωσε διὰ δύο 2606 | 

παραβολῶν. ἐνταῦϑα δὲ ϑέλων ἐγδείξεσϑαι τὴν τοῦ δρόμου τῶν ἡρώων ταὐτότητα καὶ τὴν olov ἐν τῷ 
αὐτῷ μονὴν διὰ ἰσότητα τοῦ διώχειν καὶ φεύγειν, χαὶ ὡς οὔτε ἀχιλλεὺς ἐγγίσαι εἶχεν Ἵβχτορι ὡς ἤϑελεν, 

οὔτε αὖ ἐχεῖνος πόῤῥω διεχιυγεῖν, παραβολῇ τῇ ἀπὸ φαντασίας, οὐ μὴν οὐκ ἀληϑείας χρᾶται τοιαύτῃ, 

συγχέων τὴν φράσιν ἀναλόγως τῷ φραζομένῳ πράγματι" ὡς δ᾽ ἐν ὀνείρῳ οὐ δύναται φεύγοντα διώχειν, 
οὔτ᾽ ἂρ ὁ τὸν δύναται ὑποφεύγειν. οὔϑ'᾽ ὃ διώχειν, ὡς ῥα τὸν οὐ δύνατο μάρψαι ποσὶν, οὐδ᾽ ὃς ἀλύ- 

So ξαι. εἶτα ἐπάγει τὸ, πῶς δέ xev “Εχτωρ κῆρας ὑπεξέρυγε, καὶ ἑξῆς ὡς ἀνωτέρω χεῖται. Καὶ ὕρα ὅπως 
ἐπίτομος ἢ παραβολὴ καὶ συνεστραμμένη καὶ τροχαστικὴ διὰ τῆς συντομίας τῶν συχνῶν μονοσυλ- 
λάβων ἀντωνυμιῶν χαὶ τῶν ἀπὸ χοινοῦ σχημάτων τῇ σπουδὴ τῶν ἀγωνιώντων συντρέχουσα. ἐκ τοῦ 
διώκειν γὰρ «παρειφάτου ἐν τῷ πρώτῳ στίχῳ κειμένου τρεῖς τόποι μετοχὴν τοῦ τοιούτου ῥήματος 
γοοῦσιν ἀπὸ κοινοῦ, ἵνα λέγῃ ὅτι οὐ δύναται τὸν φεύγοντα διώχειν, 0 διώκων δηλαδὴ, οὔτε μὴν 10 

ὃ φεύγων δύναται ὑ ὑποφεύγειν, τὸν διώχοντα δηλονότι, ovre οὗτος, ἤγουν ὁ διώχων, δύναται διώχειν 

τὸν φεύγοντα. τοῦτο δὲ καὶ φανερὰ διττολογία ἐστί. τὸ γὰρ, oUO' ὁ διώχειν, εἴρηται μὲν ἀνωτέρω 
σαφέστερον ἐν τῷ. οὐ δύναται φεύγοντα διώκειν, ἐνταῦϑα δὲ ovvergijU n, ὡς φιλοτιμησαμένου τοῦ 

ποιητοῦ τὸ γοργὸν γχράσαι γυργότατα. ἣν δέ τι σχῆμα τοιοῦτον ἀλλαχοῦ xci τὸ, καί τε πρὸ ὃ τοῦ 
18θθένόησε, τινὲς. μέντοι αϑετοῦσιν, ὡς qus οἱ παλαιοὶ, τὰ ἔπη ταῦτα ὡς εὐτελὴ τὲ rj κατασκευῇ χαὶ 

4o τῷ νοήματι καὶ ὡς ἀπραξίαν δρόμου καὶ στάσιν σημαίνοντα ἐπὶ τῶν οὕτω συντόνως τρεχόντων. χαὶ 
μὴν ἄλλως ἐν τούτῳ μάλιστα ὁ ποιητὴς ϑαυμάζεται, ὅτι τὴν τοσαύτην ἀγωνίαν τοῦ ὁρόμου διὰ τὸ 

ἰσοταχὲς καὶ ἄπρακτον οὐ στάσει, ὡς αὐτοί φασιν, ὀλλὰ φαντασίᾳ δρόμου ἀπείκασεν. Ὅρα δὲ καὶ ὅτι 
ἐλλείψας ὁ ποιητὴς ταῖς ἀπὸ τοῦ διώκειν μετοχαῖς ὅμως τῇ λέξει τοῦ δύναται τρὶς ἐνταῦϑα προσέσχε 
διὰ τὸ καίριον. (Vers, 205.) Ὅτι ἄλλοισιν. 1) € λαοῖσι τοῖς ̓ “χαϊκοῖς δηλαδὴ ἀνένευε χαρήατι 

δῖος dpi e οὐδ᾽ £a ἔμεναι) ἤγουν πέμπειν, ἐπὶ " Exrogi πιχρὰ βελέμνα, μή τις κῦδος ἄροιτο βα- 

Adv, ὃ δὲ δεύτερος ἔλϑοι. οὗτος δὲ ὁ στίχος οἰχεῖος ἐπὶ παντὸς λέγεσϑαι τυχεῖν ἐφιεμένου τοῦ κα" τὰ 20 
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σχοπόν. (Vers. 207. ) Koi ὅρα ὅτι κῦδος ἀρέσϑαι εἰπὼν τὸν περιγενησόμενον “Ἕκτορος 6 ἄριστα ἂν ἐν- 

τεῖϑεν πλέξῃ παιήδνα, ὅτε αὑτὸν ἀνέλῃ. ἐρεῖ γάρ’ ἠράμεϑα μέγα χῦδος καὶ ἑξῆς. καὶ ᾿“ϑηνᾶ δὲ μετ᾽ 

ὀλίγα λέγει μέγα κῦδος ᾿Αχαιοῖς οἴσεσϑαι τὸν Ando διὰ τοῦ ἀνελεῖν ἡ “Ἕκτορα. πολλαχοῦ δὲ ὃ ποιη- 

τὴς, ὡς ἔγνωσεοι καὶ ἐπὶ διαφόρων προσώπων τὸ τοιοῦτον κατέσπειρε νόημα, κῦδος ἀρέσϑαι λέγων 
xci εὖχος, χαὶ μέγα κῦδος, καὶ βεγὰ εὐχος. ἀνανεύει δὲ ἘΎΕΙΟ 205.) ὁ ̓υἡΑἡχιλλεὺς, οἷα μὴ ἐν ὄχλῳ 

τοσούτῳ βοᾶν δυνάμενος. δῆλον δὲ ὅτι παρῆσαν τῷ δρόμῳ τῶν ἡρώων οἱ rat, καὶ ἐν ϑεάτρῳ οὐ 
μόνον Πανελληνίῳ, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν πολεμίων ἄνω τοῦ τείχους συγκεχροτημένῳ, κατὰ τοὺς ἀεϑλοφό- 

Qovs ἐκείνους τῆς παραβολῆς 1 ἵπποὺυς ἔϑεον περὶ τῆς τοῦ “βαχτορος ψυχῆς καὶ ὅτι ἔσω κινδύνου ἦν 

0" Exrep, ὡς εἰ καὶ τὸν ᾿Αχιλλέα διεκφύγοι, ἄλλοϑεν ix τῶν ᾿“Ιἰχαιῶν ἐπιπεμφϑῆναι αὐτῷ πιχρὰ 
βέλεμνα. διὸ καὶ ἀναγκαίως ἔρχεται (Vers. 209.) κατὰ ἀχολουϑίαν ὃ ποιητὴς sig τὸ περὶ τῶν raAav- 
των τοῦ Διὸς πλάσμα. φησὶ γάρ' ἀλλ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ϑέοντες, δηλαδὴ “Βχτωρ καὶ ᾿Αχιλλεὶς, 
ἐπὶ τοὺς δηϑέντας κρουνοὺς ἀφίκοντο, καὶ τότε δὴ ἄνωϑεν χυροῦται ϑανεῖν τὸν “Εχτορα, ὁπηνίχα καὶ 

So ὡς ἐπὶ μεγάλῳ πράγματι χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε, καϑὰ καὶ ἀλλαχοῖ, τάλαντα, ἐν δ᾽ ἐτίϑει δύο χῆρε 
τανηλεγέος ϑανάτοιο, τὴν μὲν ̓ Αχιλῆος, τὴν δ᾽ “Ἕκτορος ἱπποδάμοιο. ἕλκε δὲ μέσσα λαβών" ῥέπε 
δ᾽ " Exropog αἴσιμον ἦμαρ, ᾧχετο δ᾽ εἰς ϊδαο. καὶ τὸ ἐντεῦϑεν ἔλιπε μὲν αὐτὸν Φοῖβος ᾿Δπόλλων, 

τῷ δ᾽ “Ἀχιλλεῖ παρίσταται ἡ ̓ 4ϑηνᾶ, ἵνα ὃ μὲν ὑψωϑῇ, ὁ δὲ΄ ̓ Εχτωρ ταπεινωϑεὶς v ὑπὸ γῆν γένηται 
κατὰ τὸ σύμβολον τῶν ταλάντων. καὶ εἴρηται uev που Ἴδη; περὶ τῶν τοιούτων ταλάντων τὰ δέοντα." 

ψῦν δὲ ῥητέον, ὡς ἐνταῦϑα σαφέστατα ἐδήλωσεν ὃ ποιητὴς, τί βούλεται νοεῖν αὐτῷ ἡ τούτων ῥοπὴ, 

ὅτι δηλαδὴ τὴν κάτω νεῦσιν οὐ περὶ γῆν ἀλλ ὑπὸ γὴν εἰς αὐτὸν τὸν “Διδην. ἡ μέντοι λοιπὴ πλάστιγξ 
ἡ μὴ ῥέπουσα τὸ τέως μετέωρον τοῦ ϑανάτου δηλοῖ. ἔνϑα μὲν γὰρ 1) ῥοπὴ, βαρὺς ἐκεῖνος ϑάνατος, 
καὶ ὡς εἰπεῖν, χαϑέλκει.. ἑτέρωϑε δὲ ἐν μετεώρῳ ἔτι τὸ καχὸν καὶ χουφότερον διὰ τὸ ἀνωφορεῖσϑαι. 
φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ ἐκ τούτου τοῦ χωρίου πεπλάσϑαι, ὡς χαὶ αὐτὸ προεδηλώϑη, τὴν ψυχοστασίαν τῷ 
«Αϊσχύλῳ, κῆρε νοήσαντι τὰς ψυχὰς, ὡς καϑόλου τοῦ Διὸς ψυχὰς ἱστῶντος. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι οὐ μόνον 
τὸ ῥέπειν καὶ ἡ δοπὴ λέξεις εἰσὶ σταϑμητικαὶ, ἀλλὰ καὶ τὸ ἕλκειν, ὡς καὶ τὸ χαϑέλκειν καὶ ἡ δλκή" 

άο καὶ ὅτι ἐκ τῶν ᾿Ομηρικῶν ταλάντων "λαβὼν Σοφοχλῆς ἔφη τὸ, βίου ῥοπὴ. καὶ T0, σμικρὰ παλαιὰ 
σώματ᾽ εὐνάζει ῥοπὴ, ὡς τοῦ ποιητικοῦ ῥέπειν καὶ τῆς ἐξ αὐτοῦ δοπῆς τὰς ϑανατηρὰς ὑποδηλούντων 
αἰτίας. ἐκεῖϑεν δὲ καὶ Εὐριπίδης μεταλαβὼν ἔφη τὸ, βροτῶν ὁ πᾶς ἀστάϑμητος αἰὼν, ἤγουν ὧδε καὶ 
ἐχεῖ ῥέπων xol μὴ μένων ὡς ἐν ἰσότητι σταϑμοῦ. Ετι ἰστέον καὶ ὡς ἐκ τῶν αὐτῶν ταλάντων καὶ 
ἢ καϑωμιλημένη γλῶσσα τὸν ϑανεῖν κινδυνεύοντα ἐλϑεῖν εἰς τὰ τοῦ ϑανάτου λέγει ζυγά" καὶ ὅτι ἀπε- 
ναντίας τῷ xe ἡμᾶς ταλάντῳ τὰ τοῦ Διός. ἡμῖν μὲν γὰρ ἀγαϑὸν ὡς τὰ πολλὰ ἡ ῥοπὴ, ἐκεῖ δὲ οὔ" 

καὶ ὅτε ἁρμόσῃ ἄν ποτὲ ἡ τῶν τοιούτων ταλάντων ϑανατηρὰ ῥοπὴ προσώπῳ δωροχουμένῳ ἐπὶ καχώσεν 
τινῶν. ( Vers 8, ΣῪ 5€ ) To δὲ τὸν (βοῖβον ᾿“πόλλωνα λιπεῖν τὸν “Ἔχτορα ταὐτόν ἐστι τῷ ἐπιλιπεῖν αὐτῷ 

τὸν ἥλιον, οὗ τὸ φῶς ἡλίου φοίβην φλόγα «Τἰσχύλος φησίν. ἐντεῦϑεν δὲ ὀνάμενος Θεόκριτος φησὶ τὸ, 

οὐ πάντα τὸν ἥλιον δεδυχεῖν, ἤγουν οὐ πάσας συντελεσθῆναι τὰς ἡμέρας τοῦ ζῆν. (Vers. 206.) 

᾿Ιστέον δὲ χαὶ ὅτι τὸ ῥηϑὲν & ἕμεναι, ἤγουν πέμπειν, ἐχ τοῦ εἷναι ἐστὶ τοῦ δασυνομένους χαὶ δηλοῦντος 

τὸ ἀφιέναι, οὗ σύνϑετον τὸ ἀφεῖναι. " Ert. ἰστέον xoi ὅτι ἐν τῷ, ὁέπε δ᾽ “Ἕκτορος Merit ἥμαρ; 

30 ᾧχετο δ᾽ εἰς ino, τὸ αἴσιμον ἥμαρ ταὐτὸν "τέ ἐστι χηρὶ μιᾷ τῇ τοῦ "Exrogog, καὶ σωματοειδὲς 

γοεῖται καὶ βάρος ἔχον οἷον δύεσθαι εἰς iov" καὶ ὅτι ἔγων ὃ ποιητὴς πλάσαι χαὶ ψιάδας αἱμα- 
τοέσσας ἄνωϑεν ἐπεψεχαξομένας καινότερον ἐπὶ οἴκτῳ τῷ ex Διὸς ὥκνησεν ἐπὶ "EwroQu. ποιῆσαι τοῦτο, 

οἷα ὡς εἰκὸς μὴ ἐθέλων οὕτω σεμνῦναι τὸν τῷ Dus ̓ ἀχιλλεῖ ἀντίϑετον " Exropa. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἡ ἡμῖν μὴ 
ὀκνητέον σὺν τοῖς προγραφεῖσι περὶ αἱμάτων ῥοῆς προσϑεῖναι καὶ, ὡς φέρεται ἱστορία, ὅτε παρὰ 
Συβαρίταις, ἐπειδὰν τριάχοντα πρέσβεις Κροτωνιατῶν χτείναντες πρὸ τοῦ τείχους ἔῤῥιψαν εἰς βορὰν 

ϑηρίοις, ἔδοξαν μὲν καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν κατ᾽ ὄναρ ἰδεῖν τὴν “ραν ἐμοῦσαν χολὴν ἐν ἀγορᾷ 
μέσῃ, ἀνέβλυσε δὲ xol αἵματος πηγὴ ἔν τινι τῶν βωμῶν, ὥστε TOV σύνεγγυς ἅπαντα τόπον χατε- 
χάλκωδαν ϑυρίσι, βουλόμενοι στῆσαι τὴν τοῦ αἵματος. ̓ ἀναφῦραν. ὡς δὲ πάνυ προσπαϑῶς “τῷ 

Ae Ὅμηρος ἔχει, διωμολόγηται. 3 

1o 

20 

3c 



PAPOIAZIA X. Vs. 216— 229. 239 

a Versa 19. ) Ὅτι ̓ 4ϑηνᾶ παραστᾶσα τῷ Apis Gebet, ὡς oU*zér' ἔστι τὸν “Εχτορα φυγεῖν ἐκ 60 
τούτου, οὐδ᾽ εἰ πολλὰ πάϑοι Ano προσπίπτων τῷ Διί. ὅϑεν καὶ ἀχιλλεὺς μὲν ἵσταται ἀναπαύων 
ἑαυτὸν ἐπὶ μελίης. τῆς ὡς. Padi y poet χαλκογλώχινος. Á ἐρεισϑείς" ᾿4ϑηνᾶ δὲ εἰχάζεται Δηιφόβῳ τῷ 

1307 Πριαμίδῃ καὶ ἀπατᾷ τὸν ἽἍχτο"ρα καὶ ἀνύει πεῖσαι τολμῆσαι ἀντιστῆναι τῷ AA χαὶ cori. αὐτῷ!207 

οὕτω τὸν ϑάνατον, ἡγησαμένη ἐν κερδοσύνῃ, ὅ 9 ἐστι προηγησαμένῃ ἐν ἀπάτῃ, ὡς θηϑήσεται, τῆς πρὸς τὸν 
“ἤχιλλέα ὁδοὺ τῷ "Extogt. Καὶ σημείωσσι ὡς... εἰ καὶ καταβάλλειν δοχεῖ ὁ ποιητὴς τὴν τοῦ Aeg 

ἀρετὴν ἐν οἷς τὸ πᾶν τῆς χατὰ τοῦ "Exrogog γίκης ἀναϊϑήσει τῇ Ong, οὔ οἱ μέλον. τὸ μὲν γὰρ τῆς 
ἱστορίας φανερὸν. ὅ ὅτι δηλαδὴ ἀνδρεῖον τὸν " Exroga ἔῤῥιψεν ᾿ἀχιλλεὺς, αὐτὸς ἀνδρειότατος ὦν. ἡ "δὲιο 

ποίησις τῷ ἑαυτῆς νόμῳ τερατωδέστερον λέγειν βούλεται τὰ πράγματα; ἤ περ end og uiv, 1 ταπειγνότε- 
10- Qai δέ" x«i μᾶλλον προχρίνεν ϑεοφιλεῖ τὸν Αχιλλέα, 1 ἤ πὲρ ἁπλῶς ἀνδρεῖον ἐνδείξεσϑαι. τοῦτο μὲν γὰρ 

καὶ ἄλλοις ἔστι πολλοῖς, ϑεοῖς δὲ οὕτω φιλεῖσθαι σπάνιον. πρρασημαμνρμένη γοῦν τοῦτο χαὶ 7 μυϑικὴ 
Ae ( Vers. 216. ) φησί" Διὶ φίλε ἢ φαίδιμ᾽ Za. πιϑανεύεται δὲ καὶ τὴν μυϑικὴν ταύτην πλά- 
σιν ὁ ποιητὴς ἐκ τοῦ μυριαχοῦ φανήναι, τοιαύτας ϑεαφιλίας ἐ ἐν τῇ κατ᾽ αὕτον ποιήσει. ἔχει δέ τι καὶ 
παιδεύσεως 0 λόγος , & περ αἀνϑρώπων οἵτω τὸ ϑεῖον ἐ ἐπίστροψόν ἐστι. δοχεῖ δὲ κανταῦϑα τὸ τῆς ᾿4ϑη- 
veg ἐπεισόδιον φρόνησίο, τινα Ut eu hrec ἐπικουρήσασαν τῷ uA. αἰσϑόμενος γὰρ ᾿ἀχιλλεὺς ὡς 
εἶχος , μὴ ἂν ἐξισχύειν ἔτι τον "Lxtoge εἰς δρόμον αὐτῷ ἀντεπεξάγεσϑαι; xaL ποῦ καὶ αὐτὸς. D ἤποχα- 20 
μῶν, ἵσταται ἀναπαύων ἠρέμα ἑαυτὸν TOU χαμάτου. καὶ οὕτως ἢ ὁ Exo ἀναϑαῤῥήσας κατά TL ((00- 

γημα οἰκεῖον » 0i οὗ ἡπατήϑη; xa ποῦ xal “Πάνδαρος ; ἀφῆχε μὲν φεύγειν; ἀντικατέστη δὲ τῷ Agi 

At, καὶ οὕτω περιέπεσεν. οἷς οὐκ ἤϑελ εν, ἢ ὃ “Ἵχιλλεὺς ἐπιῤῥωϑεὶς εἰς δρόμον μετὰ ἀνάπαυσιν γίνεται 

20 δραστικώτερος κατὰ τοῦ £j gov, ἢ) καὶ ἄμφω γίνονται , ἤγουν ἀναϑάρῥησις ἡ Ἕκτορος, χαὶ ἐπίῤῥωσις 

““χιλλέως. χαὶ οὕτω συμμίσγουσι͵ χαὶ γίνεται ἡ πτῶσις τοῦ Πριαμίδου, καϑὰ ἡ ἐπ᾽ ἀμφοῖν ᾿᾿ϑηνᾶ, 

τουτέστιν ἡ παρ᾽ ἑκατέρῳ φρόνησις διῳχονομήσατο; ἡ τὸν μὲν βλάψασα, τὸν δὲ κλείσασα. εἰσὶ δὲ & 

περ νῦν ( Vers. 218.). Ova τῷ Ail λέγει προεχϑετιχῶς TOLCUTG " γῦν. δὴ νῶι y ἔολπα; ἤγουν 

ἡμᾶς. οἴσεσϑαι μέγα κῦδος ᾿ἀχαιοῖσι προτὶ νῆας. "Extoga δηιώσαντε μάχης GrOV περ ἤγουν ἀχόρεστον 

ἐόντα. οὔ οἱ νῦν ἔτι y. ἐστὶ πεφυγμένον ἄμμε γενέσϑαι, οὐδ᾽ εἴ κεν μάλα πολλὰ πάϑοι ἢ κάμοι ἑκάερ- 

yog “Ππόλλων προπροχυλινδόμενος Διός. ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν στῆϑι καὶ ἄμπνυε, ἤγουν ἀνάπνεε" τόνδε δ᾽ 

ἐγώ τοι οἰχομένη πεπιϑήσω, ἤγουν. πείσω, ἐναντίβιον μαχέσασϑαι. ᾿Ιστέον δὲ ὕτι τῶν ῥηϑέντων προ- 
βολὴν μὲν ἀγαϑὴς ἐλπίδος φράζει τὸ, νῦν δὴ ἔολπα olosa Dat μέγα κῦδος τὸ δὲ, οὔ οἱ νῦν ἔτι ἐστὶ πε- 

φυγμένον "ἄμμε yevéad au , οὐδ᾽ εἴ περ μάλα πολλὰ πάϑοι ὁ δεῖνα προπροκυλινδόμενος, θηϑήσεται 3o 

So ὅτε τις ἀποφάσκει μὴ ἂν τόνδε τινὰ ὑπὸ μεσίτου ὠφεληϑῆναι. φίλος δέ τινι βοηϑῶν κατιὶ τοῦ ἐχϑροῦ 

ἐρεῖ τὸ, ἀλλὰ σὺ μὲν νὺν στηϑ καὶ ἄμπνυε" TOVÓ ἐγώ τοι πεπιϑήσω ποιῆσαι τόδε τι. ἐπὶ δὲ τοῦ πει- 

qe τοιούτῳ (iQ ἁρμόττει χείμενον ἐν τοῖς ἑξῆς τὸ, ὡς φάτο; o ἐπείϑετο; χαῖρε δὲ ϑυμῷ. 

( Vera. 216,) τος δὲ ὁ ἀχόρεστος κέχραται ἀπὸ τοῦ & στερητικοῦ μορίου καὶ τοῦ ἄσαι τὸ χορέσαι; 

ἀφ᾽ ὧν ἄατος καὶ κατὰ κρᾶσιν τος. (Vers.:219.) Ὅρα δὲ χαὶ τὸ , meg vyuévoy ἄμμε; ἤγουν φυγόντα 

ἡμᾶς, ἑτεροίως ἔχον συντάξεως ἤ περ ἐν Ὀδυσσείᾳ τὸ, περυγμένος niv ἀέϑλων. ὥστε διφορεῖται ἡ σύν- 

ταξις τοὺ πεφυγμένος. To δὲ προπροκυλινδόμενος ( Vers, 221.) τὸ ἐπίμονον τῆς ἱκετείας δηλοῖ διὰ τῶν 

δύο. προϑέσεων. ( Vers. 223.) Τὸ δὲ πεπιϑήσω Ἰωνιχὸς μέλλων ἐστὶ διπλασιασϑεὶς ἐκ τοῦ πιϑῶ πι- 

ϑήσω. (Vers. 229.) Or. στρατιωτικὴ ἀνάπγευσις τὸ, στὴ Ó ἂρ ἐπὶ μελίης. χαλκογλώχενος ἐρεισϑ εἰς. 
τίς δὲ ἡ χαλκογλώχιν μελία , οὐ πρὸ πολλῶν εἴρηται. ( Vers. 227.) Ὅτι τὸ ἀτειρέα φώνην» ὁποία νῦν 

4 ἡ τοῦ Δηιφόβον πλάττεται , δοχεῖ συμβαλλεσϑαὶ τι τοῖς δοξάζουσι σῶμα εἶναι τὴν enm; ὥς που προ- 

γέγραπται. σωμάτων γὰρ τὸ τείρεσϑαι, ὅ ἐστι δαμάζεσϑαι. αληϑὼς δὲ σχληρὰ τρο"πὴ τὸ τοιοῦτον ÁO 

| ἐστίν. ὅϑεν καὶ ϑυμός. mou λέγεται τείρεσϑαι. ὅτε μέντοι χαλχὸς cres ῥηϑείη, καὶ τέρην χροὺς, xc 

τέρεν δάχρυον, τότε. ἡ χυριολεξία διεχψαίνεται. (Vers. 229.) Ὅτι τὸ ἡϑεῖος δὶς ἐνταυϑα κεῖται, 

ὃ πέρ ἐστιν ᾿Ιωνικὴ προσφώνησις σεπτιχὴ νεωτέρου πρὸς πρεσβύτερον ἀδελφόν. εἴρηται δὲ περὶ αὐτοῦ 

136801 ἀλλαχοὺ πλατύτερον. καλεῖ δὲ ηϑεῖον ἐνταυϑα τὸν ἀδελφὸν ἡ “ἔχτορα ὁ τῇ Ave ἐμφαινόμενος 
Πριαμίδης Δηίφοβος, οὗ λόγος ὀτρυντικὸς εἰς συνασπισμὸν τὸ, ἀλλ᾽ ἄγε δὴ στέωμεν καὶ ἀλεξώμεϑα 



240 PAHBOIAZlIA4 X Vs. 283—256. 

μένοντες. (Vers. 233. sqq.) Ὅτι ἐπίτασιν φιλίας δηλοῖ ῥηϑὲν ὑ ὑπὸ "E«rogos πρὸς τὸν ψαντασιώδη 4ηί- 
φοβον τὸ , ἢ) μέν μου τὸ πάρος πολὺ φίλτατος ἦσϑα yrorov' vvv δ᾽ ἔτι zal ual Àoy γοέω φρεσὶ τιμή- 

50 σεσϑαι, ὡς ἔτλης ἐμοῦ ἕνεκα τόδε ὅτι ποιῆσαι. ou occ φιλίας ἔνδειξις καὶ τὸ; 5 μὲν πολλὰ πατὴρ xc 

πότνια μήτηρ λισσοντο γουνούμενοι; ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι , αὐϑι μένειν" τοῖον 7«9 ὑποτρομέουσιν ἅπαντες. 

ἀλλ᾽ ἐμὸς ἔνδοϑι ϑυμὸς ἐτείρετο πένϑεϊ λυγρῷ. ἡ ψευδοϑηίφοβος 02 ᾿“ϑηνὰ ταῦτα φησὶν ὑπερπονου- 
μένη τοὺ δηϑεν ἀδελφοῦ" ̓ “ἄκτορο:. πρυδιυ μιᾶς δὲ στρατιω τικις ̓ δηλωτιχκὸν το, γὺν δ᾽ ἰϑὺς μεμαῶτε 

μαχώμεϑα; μήδ᾽ ἔτι δουρων ἕστω φειδωλὴ; ἵνα εἴδοβεν; εἰ TOÓE τι γένηται. Ὅρα δὲ ὅτι φειδωλὴ 

βοένταυϑα S MES. 244.) ἡ φειδὼ ἐρῥέϑη, γενομένη ex τοῦ φείδω κατὰ πρόσλ py "συλλαβῆς, ὁμοίως 

τῷ τερπωλὴ xci mavOOL. χαὶ ἔστιν αὐτὴ μὲν μονογένης , ἡ. δὲ φειδωλὴ χεὶρ 1] ψυχὴ ἢ) γνώμὴ ἔχει xal 

ἀρσενικὸν γένος xai οὐδέτερον. iv τούτοις δὲ χαὶ τοὺς dde a γνωτοῦς ( Vers. 254.) ἑριιηνεύων 0 ποιὴ- 10 

{2θϑτὴς τί δηλοῦσιν, ὅτι δηλαδὴ τοὺς " Exropog ἀδέλφους φησὶ Ἀγνωτοὺς, oUg Ἑκάβη x«i Πρίαμος érexov. 

( Vers. 247. P» ύτι ἐπὶ δόλου χαὶ ἀπατὴς ἐνταυϑα ἡ Som κεῖται. φησὶ yovv* ὡς φαμένη , xal χερ- 

δοσύνῃ ἡγήσατο ἡ ́ ϑηνᾶ. ὃ πὲρ Hus ἐφερμηνεύων ἐρεῖ, ἐξηπάτησεν Aii. &yrévÜ ey δὲ καὶ χέρδεα 

τὰ βουλεύματα καὶ κερδῳος -Epuiig , ὃς καὶ κέρδιστον" vonuc ohyoutequs εἴρηται παρά τινι τῶν 

ποιητῶν. μάλιστα δὲ προσφυὴς τὴ ἐνταῦϑα κερδοσῦνῃ ὴ χέρδὼ ἀλώπηξ, ὅ ἐότιν ἀπατητιχὴ, δολερὰ; ἧς 

10 καὶ τὸ κύριον παρὰ τὸ αλᾶν; 0 ἐστι πλαῖναν., σύγκειται. ὅτι δὲ “χέρδος» εἰ χαὶ διαιρορὸν ἐστι πρὸς τὸ 

χρήγυον , ὅμως ἀπὸ τοῦ TO χέαρ ἥδειν γίνεται , ὥς πὲρ ἐκεῖνο ἀπὸ τοῦ xo ἡδύνειν, οὐδ᾽ αὐτὸ ἄκαιρον 
ἄρτι φάναι. περιτι ὃς δὲ 0 καὶ συνδέσμος, ἐν τῷ, χαὶ κερδοσύνῃ. ( Vers. 250.) "Ur sigue ἄντι- 

μάχου δηλοῖ το, οὔ σ᾽ ἔτι φοβησομαι, ὡς τὸ πάρος περὸ ὃς οὐδέποτ᾽ ἔτλην ἐεῖναι ἐπερχόμενον᾽ γῦν 

QU τέ μὲ ϑυμὸς ανῆχε στηϊμέναι ἀντία σεῖο" ἕλοιμί ἀὲν ἢ xiv ἀλοίην. " Exro) δὲ rcvrTO προς E TP 20 

φησί. Ἔνθα xoi ὅρα τὴν τε συντομίαν τοῦ ἕλοιμί Z£V ἢ χὲν coii, πρέπουσαν τῷ ἐναγωνίως λέγοντι" 

καὶ ὅτι οὐδ᾽ ἐνταῦϑα ὥχνησε μὴ ἑφήμως, ἑαυτον Miner TOU Aging , pjd.s εἰπὼν TO ἕλοιμι; 

20 εἶτα τὸ ἁλοίην. οὕτω δὲ καὶ uer ᾿ ὀλίγα εἰπὼν, οὐ γὰρ ἐγώ σε ἔχπαγλον αἰχίσο "uet : οὕτω δὲ χαὶ σὺ, 

τὴν ἀγαϑὴν ἐλπίδα ἡρωικῶς 7 προβέβλ ηται. (Vers. 251.) Κεῖται δ᾽ ἐνεταῦϑα xoi τὸ δίω ἀντὶ τοῦ διώ- 

χομαι παϑητικῶς κατὰ τὸ πάντῃ ἀσύνηϑες. διὸ καὶ ἑρμηνείας ἐδέησε τῇ λέξεῖ. εἰπὼν γὰρ ὁ "Esto, ὅτι 

τρὶς περὶ τὸ ἄστυ δίον; ἐπάγει" οὐδέποτε ἔτλην μεῖναι ἐπερχόμενον. μέση τοίνυν λέξις καὶ τὸ δίω τὸ 

ἄχρηστον, ἐξ οὗ εὔχρηστον τὸ διώχω. διώκειν γὰρ τὸ δίειν ὦχα. ἔοικε δὲ τὸ τοιοῦτον δίω απὸ τοὺ Διὸς. 369 

παρῆχϑαι, 0 ἐστιν ἀέρος, καὶ δηλοῦν τὸ τ χει ταχὺ καὶ κοῦφον καὶ ὡς εἰπεῖν ἀέριον ἀπὸ τοῦ Ζεὺς 

Διὸς. (Wers. 252.) Ὅρα δὲ πιστὴν μαρτυρίαν "Exrogog , ὁμολογοῖντος οὐδέποτε Asp μεῖναι τὸν 

Addo ἐπερχόμενον. γυν δὲ πρωτόπειρον Ἰστασϑαι τὴς πρὸς αὑτὸν μαχης , ἐξ οὗ δῆλον ἐχρὴν αὐτῷ 3o 

εἶναι, ὡς δυστυχήσει μὴ ἐμπειρίαν ἔχων, ὅπως χρὴ διαχειρίσασϑαι τὸν χατὰ τοῦ ᾿Φχιλλέως ἔνστασιν. 

( Vers. 253.) Τὸ δὲ ἁλοίη καὶ ἀλῴη λέγεται xe ἔχτασιν τὴς παραληγούσης οἷον ἄστυ ἁλᾷη. Ὅτι πε- 

ριδόσϑαι μὲν τὸ στοίχημα ϑέσϑαι καὶ συμφωνῆσαι περὶ τινος, ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς φανήσεται ἐπιδόσϑαν 

δὲ τὸ μάρτυρας δοῦναι. φησὶ γοῦν ἐνταῦϑα ὁ "Extop" ἀλλ᾽ ἄγε δεῦρο ϑεοὺς ἐπιδώμεϑα" ὃ περὶ ̓ἀλλα- 
$o χοῦ σαφέστερον φράζων φησί" Joi δ᾽ ἐπιμάρτυροι ἔστων. διὸ χανταῦϑα ὁμοίως φησί" τοὶ γὰρ, "ἤγουν 

οὗτοι, ἄριστοι μάρτυροι ἔσονται χαὶ ἐπίσχοπον ὡρμονιάων, τουτέστιν ἀνάδοχον τῶν συνϑηχῶν.: ἀριο- 

vía γὰρ ἡ συνϑήχη-. ὡς ἐν τῷ συνάγειν" τὰ μέρη «ouorrovóu καὶ ποιόῦσα εἰ ἕν συνιέναι ἤγουν συμβαί- 

γειν. ὅϑεν χαὶ συνημιοσύνη λέγεται jj αὐτὴ ἀπὸ τοὺ συνίημι , 'ὡς πὸ TOU συμβαίνειν σύμβασις χαὶ συμ- 

βίβασις. φησὶ γοῦν ̓Αγιλλεὺς μετ ᾿ ὀλίγα, μή μοι συνημοσύνας ἀγόρευε, δηλῶν ὡς τὰϊτον ἁρμονίαι τὲ 

χαὶ συνημοσύναι; 0 ἐστι συνϑῆκαι ἃς ἀλλαχοῦ συνϑεσίας φησίν. ὅτε, δὲ καὶ ἔνορχοι ai vvv αὗται συνὴη- Áo 
μοσύγαι , ὥς περ ἴσως χαὶ αἱ ἁρμονίαι, δηλοῖ Apes εἰπὼν ain ̓ ὀλίγα; οὔτε vov ὕρχια ἔσονται, 

εἰς ταὐτὸν ἄγων οὕτω συνημοσίύνας χαὶ ὕρχεα. “τίνες δὲ αρμονίαι τῷ "Exropi ; αὐτὸς λέγει ( Vevs. 256. ) 
πρὸς Aa οὐ γὰρ ἐγώ σ᾽ ἔχπαγλ QY αειχιὦ ἤγουν αἰκίσομαι ; «t xev ἐμοὶ Ζεὺς δῴη καμμδγίην" σὺν 
δὲ τ» ἀφέλωμαι" ἀλλ᾽ ἐπάν σὲ συλήδω χλυτὰ τεύχε᾽ , Ze, vespov ADD δώσω πάλιν. ὥς δὲ 
σὺ ῥέζειν, ἀντὶ τοῦ ῥέζε καὶ ποίει. Καὶ ὅρα τοῦτο τὸ x0uu& τὸ; ὡς δὲ σὺ θέζειν, συμφωνίας “μὲν ὅλης 

ὃν περιέχτιχὸν, γοργῶς δὲ ῥηϑὲν διὰ χατἐπειξῖν; xci διὰ τοῦτο καὶ πάνυ ἐλλειπτικῶς. τὸ γὰρ ὅλον 
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οὕτως" ὡς δὲ καὶ σὺ ῥέξειν ἐπ᾽ ἐμοὶ, ἐάν σοι dig νίκην δόντος τὴν ἐμὴν ἀφέλῃ ψυΐχήν. ἅ περ ἐσίγη- 4o 

csv “χτωρ ὡς μηδὲ γῦν εἰπεῖν τι δύσφημον ἐθέλων περὶ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ τὸ μὲν γεκῆ σαι λαλήσας χαὶ 

πρῶτον ϑέμενος , τὸ δὲ νικηϑῆναι ὕστερόν τι “παραῤῥίψας καὶ τῇ συντομίᾳῳ τῆς φράσεως ἐπικρύψας. 
δῆλον δὲ καὶ ἐκ τῶν ἄρτι ὅτι εὐκλείας τῆς μετὰ ϑάνατον ὁ “ἔχτωρ égíerat, καὶ οὐδὲ τὸ σῶμα αἰχι- 

σϑῆναι ϑέλει, ἀλλὰ μετὰ τὸ συληϑῆναι τὰ ὅπλα, ὃ ἐστι σχυλευϑῆναι, δοϑῆναι ἀξιοῖ τοῖς ἑαυτοῦ εἰς 

ἔντιμον ταφὴν, ὡς καὶ ἐν τῇ μετὰ τοῦ «“ἴαντος μονομαχίῳ συνέϑετο. Τοῦ δὲ δῴη προὔπάρχει τὸ δοίη, 
ἐξ οὗ τὸ, ϑεοὶ δοῖεν, ὡς χαὶ τοῦ ἁλῴη πρόεστι τὸ ἁλοίη, ὡς εἴρηται. οὕτω δὲ xoi τὸ γνοίη τοῦ 

γνῴη. Καμμονία δὲ οὐχ ἁπλῶς ἡ víxy , οἷον ἡ τῶν δρομέων 1) τῶν ἱππέων, ἀλλ᾽ ἡ ἐκ καταμονής, ὡς 
ἡ τῶν μονομαχούντων καὶ πυκτευόντων. οὗτοι γὰρ καταμένοντες ὡς τὰ πολλὰ καὶ διακαρτεροῦντες à ἀπο- 

10 κάμνειν τοὺς ἐναντίους ποιοῦσι καὶ οὕτω νιχῶσι. καὶ τοῦτο μὲν ὀρϑῶς. ἕτεροι δὲ ἁπλῶς οὕτω χαμμο- 
νίαν τὴν ἐκ μονομιερείας γίχην φασὶν. οὐ σαφῶς λαλοῦντες ἐν τῷ éx μονομιέρείας. πᾶσα γὰρ γίχη μονο- 
μερὴς, εἴ ye καὶ ἑτεραλκής.  ( Vers. 258.) Τὸ δὲ ᾿ἀχιλλεῦ εἰκῇ παρέῤῥιπται οὕτω xoi ἀφελῶς. οὐ γὰρ 

ἀναγκαῖον ἀνωτέρω εἰπόντα τὸν "Exrooe , Πηλέως υἱὲ, πάλιν ἐνταῦϑα προσφωνῆσαι τὸ, ὦ ᾿Δχιλλεῦ. 
*(V ers. 257.) Ὅρα δὲ τὸ, σὴν δὲ ψυχὴν ἀφέλωμαι, περιφραστικῶς μὲν τεϑὲν ἀντὶ τοῦ ϑανατώσω, γλυ- 50 

κέως δὲ φρασϑὲν ὡς ἐπὶ κτήματος, οὗ περ οὐκ ἀντάξια ὅ ὅσα φησὶν ἐν ταῖς λιταῖς ὃ ̓Αχιλλεύς. (Vers, 261 » 

Ὅτι τὸ, "Exrop μή μοι ἄλαστε συνημοσύνας ἀγόρευε, ἤϑους ἐστὶν ἀκαταλλάκτου δηλωτικόν. Ὅρα 

δὲ, ὡς ἠρχέσϑη νῦν σωφρόνως ὁ ̓ Αἰχιλλεὺς ἄλαστον εἰπεῖν τὸν “ἔχτορα, ὡς ἀλάϑητα λυπήσαντα. 

σπεύδων γὰρ εἰς ἔργον ὕβρεσιν οὐκ ἐνευκαιρεῖ. ἐκ δὲ τοῦ ἄλαστος οὐ μόνον 0 ἀλάστωρ παράχγεται, ἀλλὰ 
καὶ τὸ ἀλαστεῖν, καὶ συνθέτως δὲ ἐπαλαστεῖν, ὃ περ ἐν Ὀδυσσείᾳ κεῖται. * Tíveg δὲ αἱ συνημοσύναι, 6o 

20 εἴρηται προσεχῶς ἀνωτέρω. (Vers. 262.) Eire δεικνύων εἰς ὅσον ἀποστέργει τὰς ῥηϑείσας συνθήκας, 
λέγει & mio καὶ πᾶς ἂν εἴποι ἐγκοτήσας λίαν τινὶ, τὰ καὶ εἰς παροιμίαν πεσόντα τὴν ἐπὶ ἀσπόνδῳ 

1570ἔγϑρᾳ τεϑεῖσαν, ὡς οὐκ ἔστι λέουσι καὶ ἀνδράσιν ὕρχια "πιστὰ , οὐδὲ λύχοι τὲ καὶ ἄρνες ὁμόφρονα! 909 
ϑυμὸν ἔχουσιν, ἀλλὰ κακὰ φρόνεουσι διαμπερὲς ἀλλήλοισιν. ὡς οὐκ ἔστ᾽ ἐμὲ καὶ σὲ φιλήμεναι, οὔτε 
τι νῶιν ὅρχια ἔσονται, πρὶν ἢ ἕτερόν γε πεσόντα αἵματος ἀσαι doxa, καὶ ἑξῆς ὡς προεγράφη ἀλλα- 
χοῦ. Καὶ ὅρα ὅπως μεχαλοφρόνως ἑαυτὸν ᾿“Ιχιλλεὺς εἰκάζει ὡς λέοντα πρὸς ἄνδρα καὶ ὡς λύκον πρὴς 
ἄρνα. (Vers. 265.) Τὸ δὲ φιλήμεναι ἀπὸ σεσιγημένου ῥήματος γίνεται τοῦ φίλημι, ἐξ οὗ καὶ τὸ 
φίλατο ἀντὶ τοῦ ἠγάπησε, καὶ τὸ, νῦν αὖ ue "φίλαι AO vy. οὕτω γάρ τινες γράφουσι τῶν axpufi- 10 
στέρων, ὡς προεδηλώϑη, χαὶ οὐ φίλεε. ἐκ τοῦ τοιούτου γοῦν ῥήματος καὶ τὸ φιλῆναι ὡς στῆναι, ἐξ οὗ 
φιλήμεναι ὦ ὡς στήμεναι. (Vers. 268.) Ὅτι λόγος στρατηγικὸς ἀπειλητικὸς πρὸς ἐχϑρὸν xai ἐγερτήριος εἰς 

30 μάχην. τὸ, παντοίης ἀρετῆς μιμνήσκεο" νῦν σε μάλα, χρὴ αἰχμητήν T ἔμεναι καὶ ϑαρσαλέ ἕον πολεμιστήν A 
οὔτοι ἔτ᾽ ἔσϑ' ὑπάλυξις, ἄφαρ δέ σε ϑεὸς ἔγχει ἐμῷ δαμάς" νῦν δ᾽ ἀϑρόα πάντ᾽ ἀποτίσεις κήδε᾽ ἐμῶν 
ἑταίρων, οὖς ἔχτανες ἔγχε ϑύων. (Vers. 271.) Τὸ δὲ, νῦν δ᾽ ἀϑρόα παντ᾽ ἀποτίσεις, καὶ παροι- 
μιῶδές ἐστιν ἐπὶ τῶν ἀντὶ πολλῶν καχῶν ἕν τι μέγα βλαπτομένων καὶ λόγου ἄξιον. μετήνεχται δὲ 
ὃ λόγος ἐκ τῶν καταβαλλομένων χρέος μὴ ἐν κατατομαῖς λεπταῖς, ἀλλ᾽ ὁμοῦ τὸ πᾶν. ᾿ἀχιλλεὺς δὲ ταῦτα 
ἔφη πρὸς ἽἝχτορα, ἐρεϑίζων εἰς μάχην, καὶ οἷον παιδοτριβικῶς ὑπαλείφων, ἵνα μὴ δόξῃ κλέψαι τὴν 
νίκην, 0 τοῖς εὐγενῶς ἀνδρείοις y ὁποῖος καὶ ὁ μέγας ᾿“λέξανδρος, ἀπώμοτον ἢν. ἀρετὴν δὲ καὶ νῦν 
τὴν ἀνδρίαν λέγει, ὡς δηλοῖ τὸ, αἰχμητὴν εἶναι xoi πολεμιστήν. ( Vers. 273.) Ὅτι προΐει μὲν ἔγχος 
ὁ ᾿Αχιλλεὺς, οὐ βάλλει δὲ τὸν "" Exrogo. ἕζετο γάρ, φησι, προϊδὼν, τὸ δ᾽ ὑπέρπτατο χάλκεον ἔγχος, 20 
0 καὶ ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη πέτεσθαι, ἐν γαίῃ δ᾽ ἐπάγη. ᾿4“ϑηνᾶ δὲ ἁρπάσασα ἐδίδου τῷ AAA, ἔλαϑε δὲ 

4o τὸν “χτορα. κατὰ γοῦν τὸν μῦϑον, ὡς καὶ προείρηται, τῇ ᾿“ϑηνᾷ ἐπιγραπτέον τὸ πλέον τῆς νίκης 
τοῦ ᾿Αχιλλέως, τεχνίτης δὲ πολέμου ὃ “Εχτωρ, ὃς ἐπιτηδείως ἐξέφυγε τὴν βολήν. ᾿Ενϑα καὶ ὅρα 
ὡς ὃ ποιητὴς τὸν ἀκροατὴν ἐξ αὐτῆς ἀρχῆς μεγάλα ἐλπίζοντα ἔψευσε τῆς ἐλπίδος, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις 
ἐναρτῶν ἐποίησε. γράφει γὰρ οὐκ εὐθὺς εὐστοχοῦντα τὸν Aida, σχοποῦ δὲ μακρὰν βαλόντα, δυστυχεῖ 
δὲ ἄλλως καὶ ὁ Ἕχτωρ, βαλὼν μὲν αὐτὸς καὶ οὐκ ἀφαμαρτὼν, ἐτώσιον δέ" τῆλε γὰρ ἀπεπλάγχϑη σάκεος 
δόρυ. ( Vers. 280.) Ὅτι καὶ ἐνταῦϑα λέξις κεῖται δύσχρηστος καὶ καινόφωνος, τὸ ἠείδεις ἀντὶ τοῦ ἡπί- 
στασο. καὶ ἔστιν ἴσως ἀπὸ τοῦ ἤδεις πλεονασμῷ τῆς εἴ διφϑόγγου. φησὶ γὰρ “Ἕκτωρ, ἤμβροτες, οὐδ᾽ 3o 
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ἄρα πώ τι, ἤγουν οὔτι δὲ ἄρα πω, ϑεοῖς ἐπιείκελ ᾿Αχιλλεῦ, ἐχ Διὸς ἠείδεις τὸν ἐμὸν μόρον, ἤτοι 
ἔφης γε, ἀλλά τις ἀρτιξπηὶς xai ἐπίκλοπος ἔπλεο μύϑοις, ἢ μύϑῳ χατὰ δοτικὴν μεεώσιενᾳ ῇ μύϑων 

χατὰ γενικὴν πληϑυντιχήν. yet δὲ ἀρτιεπῆ τὸν γλαφυρὸν xai vem καὶ ἀπηρτισμένον ἐν τῷ παρα- 
λογίξεσϑαι. οὐ δήπου γὰρ ἐπὶ ἐπαίνῳ τοῦ ἐχϑροῦ τίϑησι τὸ ἐπίϑετον. ἢ μέντοι ὑστέρα χρῆσις εἰς ἐναν- 

τίον τῷ ἀμετροεπεῖ χαὶ ἀκριτομύϑῳ τὴν λέξιν λαμβάνουσα ἀρτιεπῆ λέγει τὸν κατὰ τὴν ποίησιν ἄρτια 

4o βά ovra. τέως ys μὴν παρὰ τῷ ποιητῇ οὐ ταὐτὸν τὸ ἀρτιεπῆ τινὰ εἶναι xoi τὸ ἄρτια βάζειν, καϑά- 
περ οὐδὲ τὸ λογίζεσϑαι ταὐτὸν τῷ παραλογίζεσϑαι. ᾿ Ἐπίχλοπος δὲ μύϑων ὃ ἐπιϑυμητὴς τοῦ διὰ λόγων!(371 
ἀπατᾶν. κλέπτεσϑαι γάρ φασιν οἱ παλαιοὶ καὶ τὸ ὀρέγεσϑαι, ὡς τὸ, ἐπίχλοπος τόξων, ἐν ᾿Οδυσσείᾳ. 
ἢ ἐπίκλοπος μύϑοις ὃ ἡσκηκὼς λόγοις παραλογίζεσϑαι καϑ' ὁμοιότητα TOV, κλέπτε νόῳ, ἔστε γὰρ 
κλέπτειν οὐ μόνον χερσὶν, ἀλλὰ καὶ νόῳ χαὶ λόγῳ. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ, ἀλλά τις ἀρτιεπὴς καὶ ἐπί- 10 

5o xAomog ἔπλεο μύϑων, κὔφρα σ᾽ ὑποδδείσας μένεος ἀλχῆς vs λάϑωμαι, εἴποι ἂν ὁ μὴ δειλιῶν ἐπὶ 

ἐχθροῦ ἀπειλαῖς. ἼΕνθα (Vers. 282.) ὅρα τὸ μένεος ἐχτεῖνον τὴν λήγουσαν καὶ δίχα στιγμῆς, ὥστε 
καινοπραγοῦσιν οἱ ἐν τῷ, μή μ᾽ ἀπὸ γυώσῃς μένεος, στίζοντες μέσην ἐν τῷ μένεος. δύναται γὰρ 
ἡ λέξις, κἂν ἄλλως ἀναγνωσϑείη μένεος ἀλκῆς τε λάϑωμαι, ἐχτείνειν τὸ ὃς, χαϑὰ καὶ ἐνταῦϑα. Τὸ 
δὲ, ἔπλεο, τουτέστιν ἐπέλεο καὶ ὑπῆρχες. παρωχημένος ἐστὶν, εἰλημμένος ἀντὶ ἐνεστῶτος τοῦ πέλεις, 

τς (Vers. 280.) Ὅρα δὲ xci τὸ, ἤτοι “ἔφης γε, κομματιχῶς ῥηθὲν καὶ οὐ πόῤῥω στρυφνότη- 

60 τος xoi συστροφῆς μακροτέρου νοήματος ἐν οὕτως ὀλιγίστῃ φράσει. βούλεται γὰρ εἰπεῖν, ὡς “καὶ μὴν 
ἔφης γε ἀνελεῖν μὲ ὡς οἷα εὖ εἰδώς, οὐκ ἐχρῆν δὲ λαλῆσαι, ἃ μὴ οἶδας. ἴσως δὲ καὶ ἄλλως ὡς ψεύστην 

τὸν Anim ὀνειδίξει ἐν τῷ ἤτοι ἔφης γε, ἵνα ἢ ὅτι xol μὴν ἔφης ἐκ Διὸς εἰδέναι τὸν ἐμὸν μόρον. 

εἰπὼν γὰρ ἀνωτέρω, ἄφαρ δὲ σε Παλλὰς Ov), ἔγχει ἐμῷ δαμάφ, δοκεῖς οὕτως ὡς ix Διὸς πανομ- 20 

1270qgaiov τὸν τοιοῦτον λόγον εἰπεῖν. (Vers. 283.) Ὅτι ἀνδρείου στρατιώτου "λόγος πρὸς ἀντίπαλον τὸ, 
οὐ μέν μοι φεύγοντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πήξεις, ἀλλ᾿ ἰϑὺς μεμαῶτε διὰ στήϑεσφιν ἔλασσον, εἴ τοι 
ἔδωχε ϑεός. τούτου δὲ τοῦ ἔπους οἱ “άκωνες ζηλωταὶ, παρ᾽ οἷς οὐκ xv ϑέμις ὁσίας τυχεῖν ἄνδρα 

νεχρὸν βεβλημένον τὰ ὀπίσω. Ὁμοίως δὲ ῥωμαλαιότητος xoi ( Vers. 285.) τὸ, νῦν avr^ ἐμὸν ἔγχος 
ἄλευαι χάλκεον, ὡς δή μιν ἐν χροὶ πᾶν κομίσαιο, ἤγουν διαμπερὲς ἐλαϑείης ὑπ᾽ αὐτοῦ. “Εχτορος 
δὲ χαὶ τοῦτο πρὸς yin, ὃς μιμούμενος αὐτὸν, ἐφ᾽ οἷς εἶπε παντοίης ἀρετῆς μιμνήσκχεο xoi τὰ ἑξῆς, 

ἔφη καὶ αὐτὸς τὸ, νῦν ἐμὸν ἔγχος ἄλευαι, 0 ἐστι, πειράϑητι ἐκκλῖναι τὴν ἐξ ἐμοῦ βολὴν, κομματικῶς 
αὐτὸς φράσας ἐν στενῷ χἀνταῦϑα, οἷα ὡς πὲρ xat ἀνδρίαν, οὕτως οὐδὲ κατὰ προφορὰν λόγου τῷ 
LA ἐξισοῦσϑαι δυνάμενος. “έγει δὲ ὃ ἝἝχτωρ ( Vers. 287.) xai 0 περ οἰχεῖον ῥηθῆναι πρὸς βαρὺν 
ἐχϑρὸν πεσόντα" καί xsv ἐλαφρότερος πόλεμος τοῖς δεῖνα γένοιτο, σεῖο καταφϑιμένοιο" σὺ γάρ σφισι 3o 
πῆμα μέγιστον. (Vers. 283.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι νῦν μὲν ἡ χατὰ μετάφρενον ἔμπηξις τοῦ δουρὸς φεύγοντι 

10 ἀνδρὶ ἐπαπειλεῖται. ἀλλαχοῦ δὲ πρηνεῖ, ὡς εἰχὸς, χειμένῳ κατά τι σύμπτωμα "οὐ καϑολικὸν οὐδὲ ἐξ 
ἀνάγκης, ὁποῖόν τι πάσχειν ἱστοροῦνται τινὲς διὰ μέϑην. λέγονται γὰρ ὡς οἱ τὸν χρίϑινον πεπωχό- 
τὲς οἶνον, ὃν πίνον μέν τινες, ἕτεροι δὲ βρύτον καλοῦσιν, ὕπτιοι καταχλίνονται. ὃ δὲ τοῦτο φάμενος 

δειπνοσοφιστὴς λέγει καὶ ὅτι τινὲς τοῦ πίνου τὸν βρύτον διιστῶσιν ὡς καὶ ἀπὸ ῥιζῶν γινόμενον, καὶ ὅτι 
εἰσὶ τοιουτοπόται καὶ οἱ Ζ“ἰγύπτιοι, οἱ, ὡς ᾿ Εχαταῖος φησὶν, ἀρτοφάγοι ὄντες, τὰς χριϑὰς εἰς τὸ 

πόμα καταλέουσιν, ἤγουν ἀλήϑουσιν. (Vers. 285.) "Eri ἰστέον xai ὅτι τὸ, εἴ τοι ἔδωκε ϑεὸς, 
ὀνειδίζει πάλιν ὡς οὐ ϑεόϑεν οἶδεν 0 ̓ Δχιλλεὶς τὸν τοῦ “Ἕκτορος μόρον. Τὸ δὲ ἄλευαι, ὃ ἐστιν ἔχκλι- 
γον, μέσου ἀορίστου πρώτου ἐστὶ προσταχτικὸν τοῦ ἀλευάμενος. οὗ συχνὴ χρῆσις παρὰ τῷ ποιητῇ. 
( Vers. 286.) To δὲ, ἐν χροὶ πᾶν, ἤγουν τὸ ὅλον, ἔγχος κομίσασθαι, ἢ ταὐτόν ἐστι τῷ διελάσαι, 40 

0 ἀνωτέρω κεῖται, ἢ τῷ διαμπερὲς βαλεῖν. παραλαλ &i δέ τι καὶ ἀστεῖον ὁ λόγος, εἴ περ ὃ χροῦς ὡς οἷον 

δουροδόχη i ἕσται τῷ δόρατι. ( Vers. 291.) Ὅτι τὸ, τῆλε δ᾽ ἀπεπλάγχϑη σάκεος δόρυ, ἄλλως προέφρασεν 

0 ποιητὴς, εἰπών" πάλιν δ᾽ ἀπὸ χαλκὸς ὄρουσε. χεῖται δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ τὸ χώεσϑαι ἐπὶ τοῦ συγχεχύ- 
σϑαι τῇ λύπῃ. φησὶ γάρ" χώσατϑ δ᾽ ἽΕχτωρ, ὅτι οἱ βέλος ὠχὺ ἐτώσιον ἔχφυγε χειρός. ( Vers. 292.) 

20 Καὶ ὅρα τὸ &xqvys, δηλωτικὸν ὃν τῆς ἐτωσίου βολῆς, ὡς περ * xot λόγος ἐχφυγὼν ἕρκος ὀδόντων 

ματαιολογίαν δηλοῖ. ( Vers. 293.) “έγει δὲ καὶ κατηφῆσαι τὸ κατηφιάσαι, ὡς ἀλλαχοῦ μειδῆσαι τὸ 
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μειδιάσαι, εἰπών" στὴ δὲ χατηφήσας. Καλεῖ δὲ καὶ τὸν Δηίφοβον (Vers. 294.) ἐν τούτοις λευχά- 

σπιδα, οἷα ἐπίσημον ὡς εἰχὸς ἔχοντα λευχὸν σάκος, καϑὰ καὶ “Ἵργεῖοι naga “Σοφοκλεῖ λευκάσπιδες 
ἱστοροῦνται. τῷ δὲ παρασήμῳ, φασὶν τοῦ ὅπλου ἡ τοῦ φοροῦντος ἐμφαίνεται ἀρετή. ( Vers. 297. ω 
Ὅτι Mee 9} ἀνϑρωώπου λόγος τὸ, ὦ πόποι, ἢ μάλα δὴ μὲ ϑεὸς Ü«varovÓ ἐχάλεσεν. δμοίως 

xai τὸ, νῦν δὲ δὴ ἐγγύϑι μοι ϑάνατος χακὸς, οὐδέ v ἄνευϑεν, οὐδ᾽ ἀλέη, τουτέστιν οὐδ᾽ ἔστιν ἀπο- 

φυγὴ, ἐχ τοῦ ἀλέω, ἐξ οὗ κατὰ πρόσληψιν συλ λαβῆς ἡ ἀλεωρή. Ὁ δὲ τοῦ ζὴν ἀπογνοὺς, μὴ ἐχπεσὼν 
δὲ τοῦ ἀνδρείου φρονήματος, ἐρεῖ ἂν κατὰ τὸν " Exroge, ( Vers. 304.) μὴ) δὴ ἀσπουδεί γε καὶ ἀκλειῶς 
ἀπολοίμην, ἀλλὰ μέγα ῥέξας τι καὶ ἐσσομένοισι πυϑέσϑαι. ἔστι δὲ καὶ νῦν ἀσπουδεὶ τὸ ἀμογητί. 
( Vers, 300. ) Ὅρα δὲ ὅτι ἐν τρισὶ χόμμασι, τῷ, νῦν δὲ δὴ ἐγγύϑιε μοι ϑάνατος, xoi τῷ, οὐδέ T 

10 ἄνευϑεν, καὶ τῷ, οὐδ᾽ ἀλέη, μία ἐδηλώϑη ἔννοια. ( Vers. ὅ 308. ) Ὅρα δὲ ὡς ὀψὲ καὶ νῦν ἐπιμηϑευ- 

σάμενος ὃ “Εχτωρ ἔγνω ϑεόϑεν αὐτῷ εἶναι τὰ χακὰ, εἰ καὶ πρὸ τούτου ἄλλως ἐλάλει. ἀλέαν δὲ οἱ 
1372 μεϑ' Ὅμηρον τὴν ϑερμότητα φασίν. X Vers..200, ) ri." ̓ Εκτωρ μετὰ τὸ ἐτώσιον βέλος τοῦ δόρατος 3o 

ἀναϑαῤῥύνας αὐϑις ἑαυτὸν, xai ἐρυσάμενος φάσγανον ὀξὺ, τό οἱ ὑπὸ λαπάρην τέτατο μέγα τὲ στι- 
βαρόν vs, οἵμησεν ἀλεὶς ὥστ᾽ αἰετὸς ὑ ψιπετήεις, ὥστ᾽ εἰσι πεδίονδε διὰ νεφέων ἐρεβεννῶν, ἁρπάξων 

ἢ ἄρν᾽ ἁμαλὴν, ἢ πτῶχα λαγωὸν, ὡς Lxreg οἵμησε τινάσσων φάσγανον ὀξύ. Καὶ ὕρα ὅτι οὐδὲ νῦν 
ὥκνησεν ὃ ποιητὴς τὴν καίριον ταὐτολογίαν, δὶς εἰπὼν τὸ, φάσγανον ὀξὺ, καὶ τὸ, οἵμησεν, O0 πὲρ 
ποιητιχὸν Ov ἑρμηνεύεν εὐ ϑὺς (Vers. 11.) ἐπαγαγών" ὡρμήϑη δ᾽ ᾿Δχιλλεὺς, μένεος δ᾽ ἐμπλήσατο 4o 
ϑυμὸν ἀγρίου. 0 δὴ ταὐτόν πως ἐστὶ τῷ, ἔδυ δέ μιν χόλος αἰνὸς, ὃ πὲρ εἶπεν ἐπὶ δράκοντος. σεμνύνει 
δὲ καὶ τὸν “ἔχτορα τῇ κατὰ τὸν GitrÓv παραβολῇ, ὡς ἂν μεγεϑύνῃ τὸ τοῦ ᾿Αχιλλέως ἀρίστευμα. ἦν 

20 δὲ καὶ ἄλλως μεγαλόφρον τὸ ἐν ἀπογνώσει ζωῆς μὴ παρεϑῆναι, ἀλλ ἀναϑερμανϑῆναι εἰς ἄμυναν 
χατὰ τοῦ ᾿“Ἰχιλλέως τὸν “Εχτορα, εἴ πως μέγα τι ἀποτελέσει καὶ μνήμης ἄξιον τοῖς ὕστερον. ᾿Ιστέον 
δὲ ὅτι τὸ οἱμῶ παρῆχϑαι φασὶ ἐκ τοῦ Oud, ὃ δηλοῖ τὸ ὁμοῦ γίνομαι, οὗ ἡ χρῆσις προδεδήλωται, 50 
0nov τὸν Δία δόλῳ ἡ "Hoa μελετᾷ περιελϑεῖν. ἔστι γὰρ οἱμᾶν τὸ πυκνωϑέντα τινὰ καὶ ὁμοῦ εἰληϑέντα 
ἢ ἀλέντα, 0 ἐστιν ἑαυτὸν συστρέψαντα, ὁρμᾶν. ὃ δηλοῦται xol ἐν τῷ, οἵμησεν ἀλεὶς, 0 ἐστι κατὰ 
τοὺς παλαιοὺς ἄϑρουν συστρέψας ἑαυτὸν ὥρμησεν. (Vers. 310.) ᾿“μαλὴν δὲ λέγει ἢ τὴν ἁπαλὴν, 
ὡς προγέγραπται ἀλλαχοῦ, ἢ τὴν μαλλωτὴν καὶ τριχώδη χατὰ τοὺς παλαιοὺς, ὧν τινὲς καὶ μαλὴν 
δισυλλάβως γράφουσιν, ὡς καὶ τοῦτο προδεδήλωται. Τὸ δὲ πτὼξ λαγωοῖ συνήϑως ἐπίϑετον κατ᾽ ἐξαί- 
ρέτον, ὥστε Orc *rig εἴπῃ μόνον τὸ πτῶξ, λείπει τότε τὸ χύριον ὁ λαγωὸς, ὡς καὶ ἐν τῷ βροτοὶ ἄν- θο 
ὃρες μόνον λεχϑὲν τὸ βροτοὶ ἐλλειπές ἐστι τοῦ ἄνδρες. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα τοιαῦτα πολλαχοῦ δηλοῦν- 

ὅ0 ται. «Ἱαγωὸς δὲ «ἀμφιβάλλεται εἴτε ἀπὸ τοῦ λαγὼς ἐχτεινομένου κατὰ τὴν ἀλήγουσαν γέγονε πλεο- 1271 
νασμῷ τοῦ O μιχροῦ, εἴτε xoi ἀνάπαλιν ἐκ τοῦ λαγὸς σμιχρυνομένου ἐμεγεϑύνϑη ὁ τῷ ὦ μεγάλῳ 

παραληγόμενος λαγωός. ᾿Ιστέον γὰρ ὅτι διφορεῖται, καϑὰ προπαρεδόϑη, καὶ ὃ λαγὸς, καὶ ὃ μὲν διὰ τοῦ 0 
μικροῦ παλαιὸς καὶ κοινότερος, ὃ δὲ ἐχτεταμένος ᾿4ττικῶς παρεισέδυ. ὡς γὰρ κάλος x«Àov τὸ σχοινίον, 
ὃ δ᾽ αὐτὸς xai κάλως χάλωος παρ᾽ ̓ Αττικοῖς ἃ ὕστερον ἢ κάλως χάλω, οὕτω xci λαγὸς λαγοῦ, ἀφ᾽ οὗ ἐξέ- 

δραμεν ὃ “ἄγος τὸ κύριον, καὶ λαγὼς λαγώ. οὕτω δὲ κατὰ τὴν τοῦ AOnvaiov παράδοσιν. καὶ οὐ μόνον 

ὃ ταὼς TOU ταὼ, ἀλλὰ καὶ ὁ ταὺς τοῦ ταοῦ. οἷον, Murrexol, ταοὶ, μελεαγρίδες, φασιανοί. οὐ μὴν 

τοιοῦτον καὶ ὃ τυφὼς, αὐτὸς γὰρ ἀεὶ τῷ ὦ μεγάλῳ ὥγκωται. Ὅτι δὲ ὁ λαγωὸς, ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν ὃ δα- 

σύπους, ἐψίλου τὴν λήγουσαν, δηλοῖ ὁ καλὸς ᾿᾿ϑήναιος, εἰπὼν οὕτω" τὰ ὑπὲρ μίαν συλπλαβὴν ὀνό- 

δόματα, ὧν ἡ λήγουσα εἰς Og ἐστὶ καϑαρὸν, ψιλοῖ τὸ λῆγον, oiov, πρᾷὸς, Κεῖὸς, υἱὸς, λαῦς, πηῦς, 

4o γόος, ζωῦς. οὕτω xoi λαγωός. ὁμοίως δὲ xci νεώς, λεὼς, Τυνδάρεως. Τρίφων δὲ λέγει τοὺς ᾿4ϑη- 

ναίους περισπᾶν τὸ ταὡς καὶ δασύνειν τὴν λήγουσαν. ἕτεροι δὲ ἀμήχανόν φασι παρὼ drrixoig καὶ 

" [wow ἐν τοῖς τοιούτοις ὀνόμασι τὴν τελευτῶσαν δασύνεσϑαι. πάντως γὰρ εἶναι EL αὐτὴν παρη- 

κολούϑησε,. οὐ μὴν μετὰ δασείας. φίλαρχος γὰρ οὖσα καὶ ἡγεμονικὴ τὴν φύσιν. ἡ δασύτης τοῖς τελεὺυ- 

ταίοις μέρεσι τῶν ὀνομάτων οὐκ ἐγκαϑείργνυται. καὶ οὕτω μὲν αὐτοί. Σέλευκος δὲ τοῦτο ἄλλως φρά- 

ζει. σεμνύνας γὰρ καὶ αὐτὸς τὴν δασεῖαν τῷ προάττειν xai τάχιον φησὶν ἐχϑέειν καὶ δι᾿ ἐπιπολὴς εἶναι 

τῶν λέξεων, χαὶ πρὸ τῶν φωνημάτων τάττεσϑαι, ἐπάγει" εἰ δὲ τοιαύτη ἡ δασύτης, ἀλόγως ἄρα χατὰ 

Hha 
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τὴν τελευταίαν συλλαβὴν τοῦ ταὼς πρὸς τῶν rruxGv προσπνεῖται. (Vers. 312.) Ὅτι τὴν τοῦ ᾿4χιλ- 

λέως ὁρμὴν χαϑ' “Εχτορος οὕτω φράζει" ὁρμήϑη. δ᾽ ᾿Αχιλλεὺς, μένεος δ᾽ ἐμπλήσατο ϑυμὸν ἀγρίου, 
ὡς εἴρηται προσεχῶς. πρόσϑεν δὲ σάκος στέρνοιο κάλυψε καλὸν, δαιδάλαιον, χκόρυϑι δ᾽ ἐπένευε 
φαεινῇ, Mise χαλαὶ δὲ περισείοντο ἔϑειραι, χρύσεαι, ἃς, ὡς καὶ προεγ ἔ) θαπται, “Ἥφαιστος 

20 ἵδέ λόφον a ἀμφὶ ϑαμείας. χαὶ οὕτω μὲν χαλλιγραφεῖ τὰ χατὰ τὸν φίλον ἀριστέα ὃ ποιητής. Θέλων 

δὲ μηδ᾽ ἐνταῦϑα τοῦ ποιητικοῦ ἀρτύματος ἀποσχέσϑαι τῆς παραβολῆς (Vers. 517.) φησίν" οἷος 
δ᾽ ἀστὴρ slot μετ᾽ ἄστροισι γυχτὸς ἀμολγῷ, τῷ πολλαχοῦ γραφέντι, ἕσπερος, ὃς κάλλιστος ἐν ov- 
ρανῷ ἵσταται ἀστὴρ, ὡς αἰχμῆς ἀπέλαμπεν εὐήκέεος, ἣν ag ̓ ἀχιλλεὺς πάλλεν δεξιτερῇ, φρονέων κακὸν 
“ἔχτορι δίῳ. φϑάσας μὲν οὖν τὸν τοῦ ᾿ξρίωνος κύνα, νῦν δὲ τὸν ἕσπερον εἰς ποθδβοόλὴν ὁμοίαν εἴλ- 
χυσεν. ( Vers. 313.) Mévog δὲ ἃ ἄγριον τὸ ϑηριῶδες λέγει. ἄγρια δὲ οὐ μόνον λέοντες καὶ τὰ τοιαῦτα; 

ἀλλὰ πᾶν τὸ μὴ ἥμερον. διὸ καὶ τὸ ἐκεῖϑεν ἀγριμαῖον ἀντιδιαστέλλεται τοῖς τιϑασσοῖς, οἷον, πολλὰ 
μὲν τῶν ἀγριμαίων ἔγκειται πεπονημένα, πολλὰ δὲ σῖτα καὶ τῶν ἡμέρων ὀρνίϑων, ἤγουν xoà ἥμερου 
ὄρνιϑὲς. Meer 314.) Ὅρα δὲ ὅτι τε τὸ ἐπινεύειν, ὃ περ τῶν "X ην τῆς κόρυϑος, τῷ Apt 

προσήρμοσεν ἐν τῷ, κόρυϑι δ᾽ ἐπένευεν, Q λόγῳ καὶ μάχη φρίδσει ἐγχείαις, καὶ λήιον ἀσταχύεσσι" 
καὶ ὅτι τετράφαλον λέγει τὴν τοῦ Ayo κόρυϑα, ὅπερ ἐν τῇ ὁπλοποιίᾳ ἐσίγησεν, ὥς meo καὶ τὰς 
περὶ τὸν λόφον χρυσᾶς ἶνας, ot τρίχας ἐμιμοῦντο, οὐ δεινὸν αὐταὶ ποιοῦσαι τὸν λόφον κατὰ τὰς τρι- 
χωτὰς. ἀλλὰ λαμπρόν. (Vers, 516.) “όφος δὲ πόϑεν γίνεται, "προείρηται. οὗ παρόάγωγον περιεχτιχῷ 
τύπῳ λυφεῖον ἡ τοῦ λόφου ϑήκη παρὰ τῷ κωμιχῷ, καϑά φασι καὶ κυλικεῖον, ἡ τῶν χκυλίχων σχευο- 
ϑηήκη, οἷον, μόλις εἰς τὸ κυλικεῖον ἐνεγράφη, ἤγουν εἰς τὸ συμπόσιον, ὡς οἷα πολιτογραφηϑείς που. 
Περὶ δὲ ἀμολγοῦ προγέγραπταί τι, ὕπου καὶ περὶ τοῦ ἄστρασι. λαμπρότατον δὲ τὸν κύνα ἐκεῖ φάμε- 
vog κάλλιστον ἐνταῦϑα τὸν ἕσπερον φησὶν, ἤτοι τὸν τῆς “φροδίτης, ὃς καὶ στίλβων καλεῖται, καὶ 
ἑωσφόρος δὲ κατὰ καιροῦ μεταβολὴν, ὡς καὶ Καλλιμάχῳ δοχεῖ, ἔνϑα φησὶν ὡς ἑσπέριον φιλέουσιν, 
ἀτὰρ στυγέουσιν ἑῷον. ὅταν μὲν γάρ, φασιν, ἡλίῳ προηγουμένῳ καὶ δύνοντι ἐπικαταδύνῃ, ἕσπερος 
λέγεται, ὅτε ἀνατέλλοντα οὐδεὶς αὐτὸν op" ὁπηνίκα δὲ προανατέλλει τοῦ ἡλίου. ἑωσφόρος καλεῖται. 

μέγας δέ ἐστι καὶ προσηνὴς, καὶ οὐ κατὰ τὸν χύνα ovAtog. Νυχτὸς δὲ ἀμολγὸν λέγει νῦν τὸν προσεχῶς 

μετὰ τὴν ἡμέραν ἤτοι μετὰ τὸ τῆς ἕω πέρας, ὡς δηλοῖ ὃ κατ᾽ αὐτὸν ἕσπερος, ἤτοι ὃ ἀφ᾽ ἑσπέρας 
ἀνατέλλων. (Vers. 318.) Τὸ δὲ ἵσταται ἀντὶ τοῦ ἀνίσταται, ἀνίσχει, ἀνατέλλει. ἄλλως γὰρ οὐκ 
ἔστι γοεῖν αὑτὸν ἱστάμενον, πλανήτην ὄντα. ( Vers. $19. ) Εὐήκης δὲ αἰχμὴ ἡ εὖ ἔχουσα τῆς canje, 
ὃ ἐστι τῆς ἀχμῆς καὶ ὀξύτητος, ἣν χαὶ ἀκωχὴν φαμέν. τῷ δὲ τόνῳ βαρυτένως φέρεται ὡς καὶ τὸ, 
“τανυήκης. Ὅρα δὲ καὶ ὡς οὐ πρὸς ἀνδρίας ἔνδειξιν ἐπὶ ᾿Ζχιλλέως U τοῦ ἀστέρος αὕτη παραβολὴ, ἀλλὰ 

πρὸς μόνην καλλ γραφίαν τῆς κατὰ τὸν ᾿Δχιλλέα λαμπρότητος, ὡς ἂν ἐκκλίνῃ τὸ μονοειδὲς, οἷα τὴν 

τοῦ “Ἔχτορος ὁρμὴν διὰ ἀετοῦ ἐπὶ ἀνδρίᾳ σεμνολογήσας προσεχῶς. Τὸ δὲ, αἰχμῆς ἀπέλαμπεν, ἦν μὲν 
γράψαι καὶ αἰχμὴ ἀπέλαμπε. κάλλιον δὲ τὸ αἰχμῆς διὰ τὴν ἅπὸ πρόϑεσιν. EI $20.) Τὸ δὲ, 
φρονέων κακὸν, καὶ πληϑυντικῶς που gocce, χαχὰ φρονέων ̓ ἐβεβήκει. ἐν οἷς ὅρα τὸ καχὰ φρονέων 
ἢ καχὸν φρονέων ἀντὶ τοῦ ἐγκοτῶν. P δέ γε τοῖς ὕστερον χυδαΐζει τὸ κακὰ φρονέων avri τοῦ 
μωραίνων. ὃ δὲ κακά τινι φβονέῶν καὶ κακόφρων συνϑέτως λέγεται. ( Vers. 322.) Ὅτι τὸ τόσον 

εἴωϑε Ms λάκις τιϑέναι" Ὅμηρος ἐπὶ τοῖς παρ᾽ ὀλί (yov τι ὁλότητος, οἷον ἐν τῇ ὁπλοποιίῳ ἔφη περὶ τρι- 

πόδων, ὅτι τύσον εἶχον τέλος, ἤγοὺν κατὰ μὲν τὸ ἄλλο πᾶν ἀπηρτίσϑησαν, οὔατα δ᾽ οὕπω προσέ- 

10 

20 

30 

κειντο. “καὶ ἐν TD δὲ ῥαψῳδίᾳῳ φησὶ περί τινος ἵππου, ὅτι τὸ μὲν ἄλλο τόσον φοῖνιξ ἦν, ἐν δὲ μετώπῳ. 

σῆμα εἶχε λευκόν. οὕτω γοῦν χἀνταῦϑα λέγει ὅτι “Ἀχιλλεὺς εἰσορόων ἦν χρόα καλὸν ' “χτορος, ὅπῃ 
εἴξειε μάλιστα" τοῦ δὲ καὶ ἄλλο τόσον μὲν ἔχε χρόα χάλκεα τεύχη καλὰ τὰ τοῦ Πατρόκλου, & πρὶν 

50 δηλαδὴ “45 χιλλεὺς εἶχε" φαίνετο δὲ Ó χροῦς. 75 ἤγουν ὅπου. χληῖδες ἀπ᾽ GOV. αὐχένα ἔχουσι: λαυ- 

xoviag, ἵνα τε ἤγουν ὅπου ψυχῆς ὥχιστος ὄλεθρος. xo ὃ μέρος καὶ ἔτυχε τοῦ Ἕκτορος δ᾽ Ζχιλλεὺς 

ἐλάσας ἐγχεῖ. ἀντιχρὺ δ᾽ ἁπαλοῖο δι᾿ αὐχένος ἤλυϑ' ἀκωχή. ἐνταῦϑα γὰρ τὸ, τόσον μὲν εἴχετο τοῖς 

ὅπλοις, ἀντὶ τοῦ, τὸ μὲν λοιπὸν τοῦ σώματος ἐχρύπτετο; ἐπὶ δὲ μόνης τῆς λαυχανίας 1 ἤτοι τοῦ λαιμοῦ 

ἐφαίνετο. Zijusiaisté δὲ ὅτε οὐ μάτην ὃ ποιητὴς ἀνέμνησεν ἡμᾶς ὅπλων Πατρόκλου ἤτοι τῶν τοῦ 

40 
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“Ἀχιλλέως, ἀλλ ἐπίτηδες, ἵνα τὲ πιϑανὴ δόξῃ ἡ τοῦ ᾿Αχιλλέως τήρησις ; ὅπῃ ἂν αὐτῷ οὐχ᾽ ἁπλῶς, 
ἀλλὰ μάλιστα ei&y ὁ ὁ χροῦς τοῦ Ἵδχτορος, ἄλλως γὰρ οὐκ ἠδύνατο βλάψαι αὐτὸν διὰ τὸ ἡφαιστότευχτα 

xGxsvo εἶναι τὰ ὕπλα, καὶ ἵνα καὶ ἢ γύμνωσις τῆς λαυκανίας πιϑανευϑείη. εὖ γὰρ odia ὅπλα 
ὁ ἽΕχτωρ ἐφόρει, διόλου ἂν ἥρμοττον τοῦ σώματος" ἐπεὶ δὲ τὰ τοῦ μεγάλου ᾿Αχιλλέως φορεῖ, διὰ 

137Δτοῦτο οὐκ ἂν λίαν προσαρμόττοιεν ἴσως, ὡς οἷα τυχὸν εὑρυτέρους ἔχοντος ὥμους τοῦ ““χιλλέως. ὅϑεν 
ἀπροσάρμοστος 5v αὐτῷ περὶ τὰς κλεῖδας ὁ ϑώραξ. “αυχανία δὲ παράγεται ὕϑεν καὶ ὁ λαιμός. ὡς 
γὰρ ἐκ τοῦ λάω λαμὸς καὶ λαιμὸς, οὕτως ἐκ τοῦ λάω λαύω λαυχανία ὁ ἀπολαυστικός, φασι, τόπος. 
Ὅρα δὲ ὡς καὶ ἐνλταῦϑα σαφῶς ὁ ποιητὴς δηλοῖ, τίνα λέγει ἁπαλὸν αὐχένα πανταχοῦ, ὅτι δηλαδὴ τὰ 60 

περὶ τὴν λαυκανίαν ἀνωτέρω zov τῆς κλειδὸς ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν, & οὐκ ἔχουσιν ὀστεώδη τραχύτητα. Ψυ- 
10 χῆς δὲ ὄλεϑρον ἔφη τὴν ἀφάνειαν καὶ τὸν ἀπὸ τοῦ σώματος χωρισμὸν αὐτῆς κατὰ τὸ, Exropog τ᾽ 

ἀπόλλυται ψυχὴ, 0 neg Εὐριπίδης ἔφη ἐντεῦϑεν λαβών. (Vers. 526.) Πάνυ δὲ δεξιὸς ὁ ̓ Αχιλλεὺς, ὃς 
βραχύν τινα τόπον τοῦ σώματος τοῦ “χτορος ἰδὼν ἀκάλυπτον εὐστόχως εὐθὺς ἔβαλεν. Ὅτι moA- 
λάκις ὃ ποιητὴς τὰ ὡς τύχης ὡς ἐξ αἰτίας τινὸς ἀποτελούμενα λέγει καὶ ἐκ προνοίας βουλευτικῆς, οἷον, 
ἦλϑε δ᾽ ἐπὶ Νότος κὄφρ᾽ ἔτι τὴν ὀλοὴν ἀναμετρήσαι μοι Χάρυβδιν. τοιοῦτον χοινότερον καὶ τὸ, 272 
ἔπνευσεν ἄνεμος, ἵνα ὃ οἶκος καταῤῥιφῇ, ἢ ἀπόληται ἢ ναῦς. ὅμοιον κανταῦϑα ( Vers. 527. ) τὸ 

εἰπεῖν) ὡς ἡ τοῦ ᾿ΖΦχιλλέως μελία οὐκ ἀπέτεμε τὸν τοῦ “Εχτορος ἀσφάραγον, ἵνα τι λαλήσῃ. τὸ γὰρ 
χατὰ τύχην γενόμενον αἰτιατιχῶς ἐξήνεγκεν , 0 ἐστιν αἰτιωδῶς χαὶ κατ᾽ αἰτίαν, εἰπών" οὐδ᾽ ἂρ ἀπ᾽ 
ἀσφάραγον μελώ) τάμε χαλκοβάρεια, ὄφρα τί μιν προτιείποι ἀμειβόμενος ἐπέεσσι. λέγει οὖν ἐνταῦϑα, 

ὡς ἐὰν καὶ ἔμψυχον τὸ ἔγχος ἢν xci ἔμφρον καὶ διὰ τοῦτο προνοητικῶς οὐκ ἀπέτεμε τὸν ἀσφάραγον. 
20 οὕτω δὲ καὶ ἐν ἄλλοις τόποις, ὡς πολλαχοῦ παρεσημάνϑη, ψυχοῖ τὰ ὅπλα ὃ ποιητὴς κατὰ αὐτόνομον 

γλυκύτητα. καὶ ἄλλως δὲ, οἷον ἀνθομολογεῖται νῦν ἡ καϑ' Ὅμηρον Μοῦσα διὰ τοῦτο πλάσαι τὴν με- 
λίαν μὴ τέμνουσαν τὸν ἀσφάραγον, ἵνα λαλήσῃ ὁ πεσὼν xal τι ἐπιϑανάτιον. ( Vers. 528.) ᾿σφάρα- 
yos δέ, Ῥασι ἀπὸ τοῦ ἀσπαίρω τροπῇ τοῦ ψιλοῦ εἰς δασὺ, O καὶ ἐπὶ τῶν προγραφέντων σφονδυλίων 
γέγονεν. ἐν γὰρ τῷ καταπίνειν καὶ ἐν τῷ λαλεῖν κινεῖται , φασὶ, xoi τείνεται. “Σημείωσαι δὲ ὅτι ἀρέ- 

ὄχει τῶν τισὶ παλαιῶν μὴ γράκφειν, οὐδ᾽ ἂρ ἀπ᾽ ἀσφάραγον μελίη τάμεν, ἀλλ᾿ ἀπὸ σφάραγον. γρά- 10 
φουσι γὰρ δίχα τοῦ κατ᾽ ἀρχὰς & τρισυλλάβως σφάραγον, λέγοντες οὕτω" σφάραγος, λαιμὸς; βοό- 
χος, τράχηλος, ἀπὸ τοῦ περὶ τὸν τόπον ψόφου. τὸν μέντοι μετὰ τοῦ ἃ τετρασυλλάβως ἀσφάραγον 
χαυλὸν εἰναί φασιν ἀκάνϑων, ὡς καὶ πρὸ ολίγου σαφῶς ἐδηλώϑη. ὃ δ᾽ αὐτὸς xai διὰ τοῦ m ἀσπά- 

ραγος φυταρίου γνώριμος καυλὸς, ἐνευϑηνούμενος μάλιστα τῇ νήσῳ Τήνῳ εἰς πάχος φασὶ νάρϑηκος, 

$0 ὁ καὶ ἐσθιόμενος. ( Vers. B1. ) Ὅτι μετὰ τὸ; ἤριπε δ᾽ ἐν κονίῃσιν, ὃ "Exrag δηλαδὴ, ὁ δ᾽ ἐπεύξατο 
δῖος "AA ee, χεῖται & meo ἂν εἴποι τις ῥίψας ἢ ἄλλως βλάψας ἐχϑρὸν φίλου ἀπελπισϑέντος ἔχειν 

τὸν βοηϑήσοντα, παραποιήσας τὰ Ὁμηριχά" ὦ δεῖνα, οἷον ὦ "Extop, ἅταρ που ἔφης τὸν δεῖνα ἐξε- 

ναρίξων σῶς ἔσεσθαι" ἐμὲ δ᾽ οὐδὲν ὀπίξζεο νόσφιν ἐόντα. νήπιε" τοῖο δ᾽ ἄνευϑεν ἀοσσητὴρ μέγ᾽ ἀμεί- 

γων ἐγὼ μετόπισϑεν λελείμμην, ὃς τοι γούνατα ἔλυσα. 0 διασαφητικόν ἐστι τοῦ, ἀοσσητὴρ ἣν Gus 

νων ἐγώ. πάντως γὰρ ἀμείνων τινὸς ὁ καταῤῥίψας καὶ οὕτω τὰ ἐκείνου λύσας γούνατα. Ἔστι δὲ 
ὀπίζεσθαι μὲν τὸ ἐπιστρέφεσθαι καὶ φροντίζειν, ὅϑεν καὶ Oni ἡ ἐπιστροφή. ᾿“οσσητὴρ δὲ ὃ σπου- 

δαῖος βοηϑὸς καὶ δίχα ὕσσης ἀρήγων, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη. "Πούνατα δὲ λῦσαι τὸ τῆς ἁρμονίας 20 

παραλῦσαι xoi οὕτω pozo ditat Ὅρα ἐν τοῖς ῥηθεῖσι καὶ τὸ, ἀτάρ που ἔφης, ἀντὶ τοῦ, ἔφης δή" 
ὡς τοῦ ἀτὰρ ληφϑέντος ἀντὶ τοῦ δὲ τοῦ ἰσοδυναμοῦντος τῷ δῆ. cw δ᾽ ἐνταῦϑα ( Vers. 536. ) xai 

4O τὸ ἑλκῆσαι ἐ ἐπὶ τοῦ ἁπλῶς ἑλκυσμοῦ, ἢ καὶ ἐπὶ σπαραγμοῦ καὶ xoraxomi g. φησὶ γὰρ ̓ Αχιλλεὺς, ὕτι σὲ 

μὲν χύνες καὶ οἰωνοὶ ἑλκήσουσ᾽ ἀειχῶς, Πάτροκλον δὲ χτεριοῦσιν ᾿“Ιχαιοὶ, ὃ περ ἀχούσας " Exrwp ὁλι- 

γοδρανέων λέγει" λίσσομαι ὑπὲρ Ψυχῆς xci ἑξῆς, ὡς εὐθὺς δηλωθήσεται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ ἀεικῶς 

ἐνταῦϑα φέρεται διὰ μόνου τοῦ ( κατὰ τὴν παραλήγουσαν ἐ ἔν τισιν ἀντιγράφοις λόγῳ μετρικοῦ δακτύ- 

λου. καὶ ἔχει. μὲν ἡ τοιαύτη γραφὴ ἀπολογίαν τινὰ, ὁποίαν καὶ τὸ ἀλγενόεν διὰ τοῦ ( γραφόμενον 

xci τὸ ἰκόνιον καὶ ἄλλα προσημειωϑέντα. ἔστι δὲ ἃ ὅμως ἀσύνηϑες εἰς τοιαύτην γραφὴν, ὡς δῆλον ἔκ 

τε τοῦ ἀεικίζειν xal τοῦ ἀεικὲς καὶ ἐπιεικές, εἰ δὲ cov οὕτως ἡ συναίρεσις τῆς αἰκίας γίνεται, ἀλλ 
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οὐδὲν τοῦτο πρὸς ἀπόλογον εὔλογον. ἄν. 5658.) Ὅτι μεγάλη καὶ ϑερμὴ δυσωπία τὸ, λίσσομαι 

5o κὑπὲρ ψυχῆς καὶ γούνων σῶν τε τοκήων. " Extwp δὲ τοῦτο λέγει ὀλιγοδρανέων, ὡς προσεχῶς ἐῤῥέϑη, 

ὕτε δυσωπεῖ τὸν ᾿Ἵχιλλέα, λέγων προεκϑετικῷ τινὶ λόγῳ καὶ ὅτι μή μὲ ἔα παρὰ νηυσὶ κύνας χαταδά- 

yet Age , ἀλλὰ σὺ piv χαλκόν τε ἅλις χρυσόν τε δέδεξο δῶρα, τά τοι δώσουσι πατὴρ καὶ πότνια 
μήτηρ, σῶμα δὲ οἴκαδ᾽ ἐμὸν δόμεναι» ἤγουν δὸς πάλιν, ὕφρα πυρός μὲ Τρῶες καὶ Τρώων ἄλοχοι1875 
λελάχωσι θανόντα, & περ καὶ ἐν τῇ πρὸς Fair μονομαχίῳ ἐλάλησε. (Vers. 541.) Καὶ ὅρα ὅτι τε 

4o οὐχ εἶπεν ἄποινα, ἀλλὰ δῶρα ὀνόματι yen* xa σεμνότερον, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐποίησε" καὶ ὅτε ἐτυμολο- 

γῶν τὴν λέξιν φησίν" ἅ σοι δώσουσιν. ἀπὸ γὰρ τοῦ δώσειν τὸ δῶρον. ( Vers. 539.) Τὸ δὲ δάψαν πρω- 

τότυπόν ἐστι καὶ νῦν τοῦ δαρδάπτω ῥήματος. καὶ οὕτω μὲν αὐτός. ἀκούει δὲ (Vers. 545.) ἅ περ oU 
βούλεται. εἰδὼς γὰρ ὃ ποιητὴς ὡς ὠμότητος γραφὴν ἀποίσεται ᾿ἀχιλλεὺς ἐφ᾽ olg τεϑνεῶτα τὸν “Εχτορα 10 
καταιχίσεται, καὶ ὡς τυχὸν ἂν ἐρεῖ τις ὡς λείπεται καὶ τῶν τοῦ γεχροῦ σαρχῶν αὐτὸν ἀπογεύσασϑαι; 
xoi ϑέλων εἰπεῖν ὅτι πρὸς τὸ τῆς λύπης περιὸν TOY ἂν εἴ περ ἣν ἐποίησε xai τοῦτο, πλάττει τὸν 

50 Ἀ᾿Αχιλλέα λέγοντα" μή μὲ, κύον, γούνων γουνάζεο, μηδὲ τοκήων" a) γάρ πως, ἤγουν αἴϑε, αὐτόν 
μὲ μένος xoi ϑυμὸς ἀνείη, ἤτοι ἀναπείσοι, ou ἀποταμνόμενον κρέα ἔδμεναι, οἷά μ᾽ ἔοργας. Καὶ ὅρα 
καὶ τοῦτο τὸ βραχὺ κόμμα τὸ, οἷά μ᾽ ἔοργας, ὅσην ἔχει καὶ ἀφηγήσεως καὶ ϑλίψεως ἔμφασιν, ἐφ᾽ οἷς 
καὶ ἀνεῖλεν " Exrog τὸν Πάτροκλον καὶ ῃκίσατο. χἀντεῦϑεν πιϑανὸς γίνεται ὃ ἐν τοῖς ἑξῆς τοῦ " Exropoc 
ἑλχυσμός. τὸν γὰρ οὕτω κατ᾽ "Exrogog ἀγριαινόμενον εἰχὸς xci ἀπανθρώπως ἐχεῖνον ἑλχύσαι. καὶ 

Go 4χιλλεὺς μὲν οὕτως εὔχεται ὄρεξιν αὐ"τῷ ἐγγενέσϑαι φαγεῖν τῶν τοῦ χυνὸς “Εχτορος σαρκῶν, ὡς δῆϑεν 
ἄλλως οὐ ϑεμιτὸν ὃν ἢ δυνατὸν ἄνευ ἀλλοκότου τινὸς ὀρέξεως χυνείων τούτων χρεάτων μετασχεῖν. ἡ δὲ 
Exa f οὐχ᾽ οὕτως ἐν τοῖς ἑξῆς, ἀλλ᾽ ἐκείνη εὔξετανι τοῦ ἥπατος ἅψασϑαι τοῦ ᾿ἀχιλλέως, ὡς πάντως 20 

ἂν φαγουμένη. καὶ ἔστιν ἐκεῖνο πρέπον βαρβάρῳ γραὶ “μητρὶ φιλοτέχνῳ. ταῦτα δὲ τὰ νοήματα τὴν 
127 ϑαρχὴν ἔχει ἐκ τοῦ λόγου τοῦ "Διὸς, εἰπόντος που πρὸς τὴν Ἥραν, ὡς εἰ δὲ σὺ ὠμὸν βεβρώϑοις Πρία- 

μον καὶ τὰ ἑξῆς. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τε οὐ καινὸν τὸν ᾿Αἀχιλλέα ἐθελῆσαι ὠμὰ κρέα “Εχτορος δαίσασϑαι, 

ἢ τὴν ᾿Εχάβην εὔξασϑαι ἥπατι ἐμφῦναι ἀνδρὸς ἐχϑροτάτου, εἰ καὶ Τυδεὺς ἐγκεφάλου ἐχϑροῦ κατὰ 
τὴν ἱστορίαν ἐῤῥόφησε, καὶ ᾿Ανάξαρχος δὲ, ὁ εὐδαιμονικὸς φιλόσοφος, ἐδίδασκε κολακεύων τὸν μέγαν 
᾿“λέξανδρον τὰς τῶν σατραπῶν xoi βασιλέων δειπνοῦντα προσφέρεσθαι χεφαλάς" καὶ ὅτι πολλάκις 

ὃ ϑυμὸς μὴ ὅτι γε τοῖς ἐμψύχοις, ἀλλὰ καὶ ἀψύχοις κυνηδὸν ἐπεμπηδᾷ. οὕτω Πάνδαρος ϑυμῷ κινη- 
ϑεὶς ἠπειλήσατό που τοῖς τόξοις φϑοράν. οὕτω καὶ ᾿“ναξανδρίδης, πικρὸς τὸ ἦϑος ἀποβὰς, ἐκόλαζέ 

mors ἃς ἐποίει κωμῳδίας. ὅτε γὰρ μὴ νικῴη, λαμβάνων αὐτὰς ἐδίδου κατατεμεῖν εἰς λιβανωτὸν, 
μὴ μετασκευάζων ὡς οἱ πολλοί. διὸ πολλὰ τῶν δραμάτων κομψῶς ἔχοντα ἠφάνιζε, δυσκολαίνων 80 
τοῖς ϑεαταῖς διὰ τὸ γῆρας. καὶ ὕτι ἀποτεινόμενος ὃ ᾿Δγιλλεὺς πρὸς τὴν τοῦ “χτορος ἱχετείαν πρὸς 
μὲν τὸ, λίσσομαι ὑπὲρ ψυχῆς καὶ γούνων καὶ τοκήων, φησί 2 μή μὲ γούνων γουνάζεο, μηδὲ τοκήων, 

10 παραλιπὼν διὰ συντομίαν ἐναγώνιον τὸ ψυχῆς. πρὸς δὲ τὸ, μή μὲ ἔα χύνας καταδάψαι, OU μόνον 

ἀπειλεῖταν κυσὶ παραϑεῖναι αὑτὸν, ἀλλὰ καὶ κύνα αὐτὸν ἀποκαλεῖ. κεῖται δὲ ἡ περὶ τῶν ῥηθέντων 
χυνῶν ἑξῆς ἀπειλὴ ἐν τόποις δυσὶν, ἤγουν ἐν τῷ, ὡς οὐκ ἔσϑ'᾽ ὃς σῆς ye κύνας κεφαλῆς ἀπαλαάῖχοι, 

ἤγουν οὐκ ἔστιν ὃς ἀπαγάγοι &v σου τοὺς κύνας" χεφαλὴν γὰρ χἀνταῦϑα τὸν ὅλον “Εχτορα λέγει" 
καὶ μετ᾽ ὀλίγα ἐν τῷ, ἀλλὰ κύνες τε καὶ οἰωνοὶ κατὰ πάντα δάσονται. καὶ οὕτω μὲν πρὸς τὰ δύο 
᾿ἀχιλλεὺς ἀπετείνατο" πρὸς δὲ τὸ, ἅλις δέδεξο δῶρα, λέγει ὅτι, οὐδ᾽ εἴ xe δεχάχις τε xcd εἰκοσινήριτ᾽ 
ἄποινα στήσωσ᾽ ἐνθάδ᾽ ἄγοντες, ὑπόσχονται δὲ καὶ ἄλλα, οὐδ᾽ εἴ χέν σ᾽ αὐτὸν χρυσῷ ἐρύσασϑαι ἀνώ- 
γοι Δαρδανίδης Πρίαμος, οὐδ᾽ ὡς σέ γε πότνια μήτηρ ἐνϑεμένη λεχέεσσι γοήσεται, ὃν τέχεν αὐτὴ, ÁO 
τοῦτο δὴ ὃ προέλεγεν ἡ ̓ Εχάβη, ὁ πὲρ καὶ πρὸς τὸ, ἵνα πυρός ue λελάχωσι ϑανόντα εἶπεν ὃ ̓ Αχιλ- 

λεύς. Σημείωσαι δὲ ὡς τὸ τοῦ ᾿Αχιλλέως ἦϑος στρεπτὸν εὑρεϑήσεται καὶ διὰ τοῦτο ἀγαϑὸν si γε στρε- 
πταὶ φρένες ἐσϑλῶν. εἰ γὰρ xo μήτε ἄποινα λήψεσϑαι ὑπὲρ τοῦ "Exrogóg φησι, ἅ περ ἐκεῖνος δῶρα 
σεμνῶς, ὡς εἴρηται, εἶπεν, καὶ κυσὶ δὲ xoi οἰωνοῖς ἐχϑέσϑαι αὐτὸν, ἀλλὰ προϊὼν ovy. οὕτω ποιήσει. 

20 ( Vers. 349.) Ms Ἀδὲ xci τὸν τοῦ λόγου ' χαρακτῆρα ὅμοιον ὄντα τοῖς ἐν τῇ ῥαψῳδίῳ τῶν λιτῶν. xoil37t 
ἐκεῖ γὰρ ἄλλα ὀξύτερον κατὰ κίνησιν ὀργῆς τοῖς πρέσβεσιν ὑποσχόμενος ἄλλα ὕστερον ἐποίησε χρηστό- 
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τερα. καὶ νῦν τοσαῖτα λύτρα μετρήσας οὐ πολλῶν δώρων μετὰ ταῦτα τὸν "Exrogm λύσεται. Σημείω- 
σαι δὲ καὶ ὅτι εὐεπίφορος ὁ ἥρως ὥς περ ἐν ταῖς λιταῖς, οὕτω χἀνταῦϑα εἰς τὰς τῶν δώρων ὑπερβολὲς, 
δεκάκις λέγων καὶ εἰκοσινήριτα καὶ ἑξῆς ὡς ἐῤῥέϑη. καὶ ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. τῶν δὲ κατὰ μέρος τὰ 
ἐπιδρομῆς ἄξια τοιαῦτα. (Vers. 345.) Τὸ μὲν, γούνων γουνάζεο, ὕμοιόν ἐστι τῷ, οἶνον οἰγοχοεῖν, 

μάλιστα δὲ τῷ, πόλεμον πολεμίζειν καὶ τοῖς ὁμοίοις. (Vers. 546.) Τὸ δὲ πῶς ἐν τῷ, αἴ γάρ πως, 
πολύνουν φαίνεται. ϑηριώδου γὰρ ὄντος τοῦ ἐϑέλειν ἀνϑρωπείων σαρκῶν ἀποφαγεῖν λέγει ὡς, εἰ καὶ 
μὴ κατὰ φύσιν ἔχω τοῦ οὕτως ἐφίεσϑαι, ὕμως εὔχομαι ἐπελϑεῖν πως ἐμοὶ, ἤγουν ὅπως δήποτε ἐκ ϑεο- 
μηνίας τυχὸν ἢ ἑτεροίου ϑυμοῦ ἐγγενέσϑαι μοι τοιαύτην ὄρεξιν. Τὺ δὲ ἀνείη γράφεται xoi διὰ τοῦ 7, 
παρά τισιν, ἢ τροπῇ τοῦ & τῆς εἶ διφϑόγγου εἰς ἢ, ἢ) καὶ ἐκ τοῦ ἀνῆ πλεονασμῷ τοῦ ἢ, ὅτε οὐδὲ προς- 

10 γράφεται τὸ ἐ κατὰ τὴν παραλήγουσαν. ( Vers. 949.) Τὸ δὲ εἰκοσινήριτα ἀντὶ τοῦ πρὸς εἴχοσιν ἐριστὰ, 
ἤτοι ἐρίζοντα καὶ ἰσάζοντα, τουτέστιν οὐ Ósxcxig μόνον, ἀλλὰ "καὶ sxoocxig τοῖς σοῖς χτήμασιν ἔξι- ὅο 

σούμενα" ἢ καὶ ἄλλως κατὰ τοὺς παλαιοὺς ἐριστὸν μὲν εἴη ἂν τὸ ἀντιλεγόμενον τίμημα τοῦ νεχροῦ, 

νήριστον δὲ καὶ ἀποβολῇ τοῦ G νήριτον, 0 πὲρ xci ἐπὶ τοῦ γνωστὸς καὶ γνωτὸς γίνεται, τὸ ἀνέριστον 
καὶ ἀναντίῤῥητον xoi ἤδη τυπωϑὲν καὶ ὁρισϑὲν καὶ δίκαιον. δεχάκις οὖν νήριτον ἀπὸ χοινοῦ χατὰ 
παράϑεσιν, καὶ εἰκοσινήριτον. χατὰ σύνϑεσιν, τὸ δεκαπλοῦν καὶ εἰχοσαπλοῦν ἄξιον τίμημοα. ἔστι δὲ 
ἡ τοῦ εἰκοσινηρίτου σύνϑεσις ὁ ὁμοία τῷ “ἰχοσίπηχυ. χαὶ ἐπαινεῖται U τοιαύτη μάλιστα σύνϑεσις, χαϑὰ 
δηλοῖ χαὶ ὃ γράψας τὸ, εἰχοσίχλινον εἶχεν οἰχον ἐπιτήδειον τ πρὸς τὰς ὑποδοχάς. εἰχοσάπηχυ δέ, φασιν, 

εἰπεῖν καὶ εἰχοσάκλινον οὐ χρὴ. x&v ἔδοξε τοῖς ὕστερον οὕτω λέγειν, οἱ καὶ πεντάχλινον καὶ τοιαῦτά 
τινα λέγουσι. (Vers. 550.) Τὸ δὲ στήσωσι τεχνικὴ λέξις, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ προείρηται. ( Vers. 551.) 

20 Τὸ δὲ, σὲ αὐτὸν χρυσῷ ἐρύσεσϑαι. δηλοῖ μὲν τὸ χρυσῷ λύσασϑαι, ἔστι δὲ τὸ ἐρύσεσίδαι παρακτιχὸν 
τοῦ χρυσοῦ. ἀπὸ γὰρ τοῦ τοιούτου ἔοικε παρονομάζεσίϑαι ὃ χρυσός. Τὸ δὲ, σὲ αὐτὸν, οὐδ᾽ αὐτὸ σύνθετον 
ἀντωνυμίαν δηλοῖ τὴν σαυτὸν, ἀλλ ἐν ἐξοχῇ τινὶ κεῖται, καϑά nov πρὸ τούτων καὶ τὸ, αὐτόν μιν. TO δὲ 
ἀνώγοι ov δύναται δηλοῦν τὴν παρὰ τοῖς ὕστερον xéAsvow* οὐ γὰρ ἂν κελεύσοι ὁ Πρίαμος τῷ ᾿“χιλ- 
λεῖ" σημαίνει δὲ ἢ τὸ ἱχετεύειν ἢ τὸ ἁπλῶς λέγειν. ἴσως δὲ καὶ εἰρωνικῶς αὐτὸ φησιν ὃ AA (go 
βασιλέως ὄντος τοῦ Πρίαμου xoi κελεύειν ἐθέλοντος. ᾿Ιστέον δὲ xoi ὅτι τὸ χρυσῷ σταϑμηϑέντα τὸν 
ἽἜχτορω λυϑῆναι παρὰ Πριάμου Ὁμήρῳ μὲν οὐ δοκεῖ, οἱ δὲ ὕστερον ἱστοροῦσι τοῦτο γενέσϑαι, λέγον- 
τὲς ὅτι ὁ ̓ “Ἰχιλλεὺς γρυσὸν τῷ “ἔκτορι ἀντιστήσας χαὶ λαβὼν οὕτω τὸν νεχρὸν ἀπέδοτο τῷ πατρί. 
τὸ δ᾽ αὐτό φασι παϑόντα ὕστερον καὶ αὐτὸν, ἀποδοϑῆναι τοῖς “λλησιν, ὡς καὶ dvxoqoov ἱστορεῖ, ὅτε 
τοξευϑεὶς ᾿Αχιλλεὺς ὑπ᾽ ᾿4λεξάνδρου ἔπεσε. (Vers, 353.) Τὸ δὲ, ὃν τέχεν αὐτὴ, 7) ἐκ περισσοῦ εἰς 

So οὐδὲν δέον κεῖται ἀφελῶς οὕτω λεχϑὲν, ἢ πρὸς σαφήνειαν, ἵνα μὴ ἁπλῶς μήτηρ αὐτὸν γοήσεται ἀο- 
ρίστως, ἀλλ᾽ ἡ τοῦτον τεχοῦσα" ἢ καὶ ἄλλως, ἵνα “μήτηρ γοηϑείη ἡ κατὰ φύσιν, οὐ μὴν ϑέσει κατὰ 
διάϑεσιν. ὁ ὁποία τις ἐστὶ τῷ ὐμαίῳ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ ὴ δέσποινα ᾿Αντίχλεια. (Vers. 554.) Τὸ δὲ, κατὰ 

πάντα δάσονται, ἀντὶ τοῦ χαταμερίσονται ὅλον τὸν "Exroga. xoi ἔστι σύνηϑες Ὁμήρῳ γοεῖν τὸ πᾶς 

«vri τοῦ ὅλος. ( Vers. 255.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, μή μὲ κύον γούνων γουνάξεο, καὶ τὰ ἑξῆς, χρήσιμά 

εἰσιν εἰς λόγου πεζοῦ παραπλοκὴν, πὴ μὲν ἐπί τισι ϑυμουμένοις, πὴ δὲ ἐπὶ ἀδωροδοχήτοις. ἃ δὲ 

ὃ “Βχτὼρ καταϑνήσχων προσείπῃ τὸν ᾿ἠχιλλέα (Vers. 356.) ἤγουν τὸ, ἡ σ᾽ εὖ γινώσχων Ἄπρο- 50 

τιόσσομαι, οὐδ᾽ ἂρ ἔμελλον πείσειν" ἢ γὰρ σοί γε σιδήρεος ἔνδοϑι ϑυμὸς" φράζεο νῦν μή τί τοι ϑεοῦ 

μήνιμα γένωμαι ἤματι τᾷ , ὅτε κεν xoi τὰ ἑξῆς, ἐρεῖ ἂν τις ἱκετεύσας μέν τινα ἐν κινδύνῳ, μὴ πείσας 
δέ, Δηλοῖ δὲ τὸ μὲν προτιόσσομαι τὸ προσβλέπω ἡ, ἢ) τὸ οἶδα καὶ μαντεύομαι. ( Vers. 3558.) Tó à, μή 

“40 τί TOL ϑεοῦ μήνιμα γένωμαι, ἀντὶ τοῦ μή σοι ὀργισϑῇὴ ϑεὺς δι᾿ ἐμέ, TO δέ γε καταϑνήσχων περιττῶς 

κεῖται μετὰ προϑέσεως, καϑὰ καὶ τὸ κατατεϑνειώτων iv τῷ, γνεχύων κατατεϑιυνειώτων. ὅτι δὲ χαὶ εὖ 
γινώσκων προμαντεύεται τὸν τοῦ ᾿Αχιλλέως ἄρτι ϑάνατον ὁ "E wr, αὐτίκα εἰρηΐσεται. ( Vers. 557.) 

Σημείωσαι. δὲ ὅτι τὸ, σιδήρεός σοι ἔνδοϑι ϑυμὸς, σεμνότερον ὁ Ἕχτωρ εἶπεν tj περ ὁ "Aj. λεὺς ἔφρασε 

περὶ ἑαυτοῦ. ὁ μὲν γὰρ εὐξάμενος φαγεῖν ὠμὰ "Exropog κρέα ἀπεϑηρίωσεν ἑαυτὸν, “Ἔχτωρ δὲ μέσως 

πως ἔσκωψε" σιδηρέα γὰρ ψυχὴ οὐ μόνον ἀπήνειαν δηλοῖ, ἀλλά mov καὶ στεῤῥότητα. Ὅμηρος γοῦν 

οὕτως ἔφη, μὴ ἂν δυνήσεσθαι φράσαι πληϑὺν ᾿“χαιῶν, οὐδ᾽ εἰ zaAxsov αὐτῷ ἦτορ ἐνείη. τοιοῦτος δέ 
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τις νοῦς καὶ ἐν τῷ, ὀφϑαλμοὶ ὡσεὶ χέρα ἔστασαν ἠὲ σίδηρος. χαὶ ἴσως πραὔνων τὸν Ain οὕτως 

ἔφρασεν ὁ “Ἕχτωρ, εἴ πως μετὰ ϑάνατον φείσεται αὐτοῦ. ὡς εἰ μή ye τοῦτ᾽ ἦν, τί ἐχώλυε κύνα προς- 

60 φυέστερον ἀντιχαλέσαι τὸν * ἀχιλλέα; ; ( Vers. $59; ) Τὸ δὲ ἔνδοϑε ovx ἀναγκαίως χεῖται ἐν τῷ; σιδή- 

θεος ἔνδοϑι ϑυμὸς, ἀνασιληροῖ δὲ ὅμως στίχον. Ὅτι καὶ ἡ τοῦ "Extogog ψυχὴ , ὡς καὶ πρὸ τούτου 

ἢ τοῦ Πατρόκλου, ἀπαλλαττομένη τοῦ σώματος ἤδη xci χατὰ σημεῖον, οἷον ἐφαπτομένη αὐτοῦ προορᾷ 

τὸ μέλλον χαὶ, ὡς εἴρηταν, προλέγει τῷ Adis. ἔνϑα δεξιῶς ὃ ὃ ποιητὴς ἐν στενῷ, καϑὰ καὶ ἐν ἄλλοις, 

παραῤῥίπτων τὸν ᾿Αχιλλέως D duotov φησίν" ἤματι τῷ, ὅτε κέν σε Πάρις xci Φοῖβος ᾿Δπόλλων 

ἐσθλὸν ἐόντα ὀλέσωσιν eii “Σκαιῇσι πύλῃσιν. ἃς ἐἘ ΘΕῸ τινὲς εἰναι φασὶ τῶν πρὸ βραχέων εἰρημένων 

1274αρδανιάων. αὗται μὲν γάρ, φασι, πρὸς τῇ Óv* 055, αἱ δὲ 4αρδάνιαι ἀνατολιχαί. ( Vers. 56:.) 

Ὅτι δὲ πρὸς τὸ ϑανεῖν ὧν ὃ ἽΕχτωρ ταῦτα εἶπε, δηλοῖ ὃ ποιητὴς, φάμενος" ὥς ἄρα μιν εἰπόντα το 

τέλος ϑανάτοιο κάλυψε. τὸ δὲ ἑξῆς, ψυχὴ δ᾽ ἐκ ῥεϑέων πταμένῃ καὶ τὰ ἑπόμενα, καὶ ἐν τῇ ni Qo Ole 

xci ἀλλαχοῦ δὲ εἴρηται. : 

(Vers. 565.) Ὅτι τὸ, τέϑναϑι, κῆρα δ᾽ ἐγὼ τότε δέξομαι; ὁππότε χὲν δὴ ϑεὸς ἐθέλῃ τελέσαι,1377 

οἰκεῖον ῥηϑῆναι πρός τινα κινδυνεύοντα μὲν. ϑρασέως δὲ ἀπειλούμενον; ὁποῖός τις καὶ ὁ “Βχτωρ χα 

ιοταμαντευόμενος ϑάνατον τοῦ ταῦτα εἰπόντος “Ζἰχιλλέως, ὁπηνίκα ἔϑνησκε. Τὸ "δὲ τέϑναϑι ὡς τὸ 

τέτλαϑι κανονίξεται. (Vers. $70)" Ὅτι χε εὑμένου Ἕκτορος, περιδραμόντες "Aye j ὅτε ̓ ἀχιλλεὺς ἀπ᾽ 

ὥμων τεύχεα ἐσύλα, ϑηήσαντο φυὴν καὶ εἶδος ἀγητὸν “Ἕχτορος. χἂν γὰρ ὃ στάχυς οὐκ ἦν, ἀλλ᾽ ὴ χα- 

λάμη διέφαινεν ἐχεῖνον, καὶ συμμετρίας μελῶν ; καὶ μερῶν ἀπαρτιξούσης καϑόλου τὸ κάλλος μετὰ καὶ 

εὐχροίας ἐπανϑούσης, ἡ μὲν εὔχροια τοῦ νεχροῦ ἽἝκτορος ᾧχετο, ἡ δὲ συμμετρία ἐσώζετο, ἀφ᾽ ἧς τὸ 

εἶδος ἄγαστὸν ἔτι ἐφαίνετο. Καὶ ὅρα ὅτι οὐ κατὰ τὴν ἀλλαχοῦ γραφεῖσαν ἱστορίαν οὐχ εὖ εἶχε τοῦ 20 

20 εἴδους ὃ E *xorc τινας, Og καὶ τεϑνεὼς ἀγητὸν εἶδος ἐχραίνει. οὕτω δὲ «v περίκλυτος ὁ ἽἜχτωρ 

καὶ ϑέας ἄξιος, ὥστε. χαϑὰ Πλούταρχος ἐν τοῖς κατὰ τὸν "Aoarov i ἱστορεῖ, γεανίσχός τις, ἐν “Ἴακε- 

δαίμονν ἐμφερέστατος "Exvopt γενέσϑϑαι λεγόμενος, ὑπὸ τοῦ πλήϑους τῶν ϑεωμένων κατεπατήϑη; ὡς 

τοῦτο ἔγνωσαν. τοῦτο δὲ οὐ πρὸς ὀργὴν γέγονεν , ἀλλ᾽ ὅτι διὰ ϑαῦμα οἱ ϑεαταὶ εἰς πύχνωμα συνεστρά- 

τ συν: χαὶ τοῦτο μὲν οὕτως. ὁ δὲ ποιητὴς Ἑλληνικὴν ἐνταῦϑα οὐ den Hi ὠμότητα διαγράφων φησὶ 

20 καὶ (Vers. 572.) ὅτι οὐδ᾽ ἄρα οἵ τις ἀνουτητί ye “παρέστη. £g Ἀγεύων δὲ τὸ ἀνουτητὶ πρῶτα μὲν 

τίϑησι βραχεῖαν συνήϑως ἡϑοποιίαν τοῦ δήμου, εἰπών" ὧδε δέ τις εἴπεσχεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον" 

ἦ μάλα δὴ μαλακχώτερος ἀμφαφάασϑαι, ἤτοι ψηλαφᾶσϑαι, Ἕκτωρ, ἢ ὅτε νῆας ἐνέπρησε πυρὶ κηλέῳ. 

eire ἐπάγει τὴν ἑρμηνείαν τοῦ ἀνουτητί᾽ ὡς ἄρα τις εἴπεσκε, καὶ οὐτήσασχε παραστὰς; κορεννύμενος 

οἷον τοῦ χειμένου μετὰ θάνατον, ἴσως μὲν ϑυμοῦ χάριν, ἴσως δὲ καὶ AA χαριζόμενος. εὖ δὲ ποιῶν 30 

4o Ὅμηρος ἡρμήνευσε τὸ ἀνουτητὶ; ὡς “μὴ ἀμφίβολος ἔννοια εἴη δυναμένων τινῶν *ümovosy ὡς οὔτις 

παρέστη μὴ φϑάρας οὐτασϑήναι, ὑπὸ TOU ὴν μὲν ὅτε ἀτειρέος xo σχληροῦ , vov δὲ “μαλακοῦ Ἕκτορος. 

( Vers. $79. ) “Σημείωσαι δὲ xol ὅτι προοικονομία ἐστὶ καὶ ταῦτα τῆς μεχρὸν ὅσον εἰς τὸν “Εχτορα τοῦ 

Apoc ὠμότητος. εἰ γὰρ οἱ ἄλλοι οὕτω διάκεινται πρὸς τὸν κείμενον , πολλῷ πλέον ᾿Δχιλλεὺς 
ἀγριαίνοιτ ἂν κατ᾽ αὑτοῦ, ὃς καὶ μεγεϑύνων τὸ οἰκεῖον iis Saa μετὰ xo ἐπιεικείας λέγειν ὡς, ἐπεὶ 

τόνδ᾽ ἄνδρα ϑεοὶ δαμάσασϑαι ἔδωχαν, ὃς καχὰ πόλλ᾽ ἐρῥεξ ξεν ἢ ἔρδεσκεν; ὅσ᾽ οὐ σύμπαντες οἱ ἄλλον 
χαὶ ἑξῆς. ἐρεϑίζων εἰς ϑυμὸν οὕτω καὶ ἑαυτὸν χαὶ τοὺς ᾿ἡχαιούς. τὸν δὲ τοιοῦτον λόγον παρῳδήσας τις 

εἰς τὸ, ϑεὸς ἔδωκεν, ἐρεῖ ἐπί τινος χαχοποιοῦ ἀνθρώπου πεσόντος jj xal ἁπλῶς ἡττηϑέντος,, ὥς περ 

καὶ TO, ὦ πόποι. ἢ μάλα δὴ μαλακώτερος ἀμφαφάασϑαι, ῥηϑήσεταί ποτὲ πρὸς τὸν ἐκ πολλῆς σκλη- 

ρότητος ταπεινωϑέντα ἢ ἄλλως μαλαχώτερον γενόμενον. ἔν ᾧ καί τι κάλλους ἔχει τὸ, μάλα δὴ μαλαχώ- 4o 
τερορ, ἀλλοῖον τὲ, καὶ τὸ ἐκ παρηχήσεως. ἀστεῖον δὲ τὸ, μαλαχὸς ἀμφαφάασϑαι, ῥηϑὲν τροπικῶς 091378 

50 ἐπὶ σχληροῦ καὶ ἀτέγχτου καὶ ἀτειροῦς σώματος ἁπαλυν ϑέντος ὁπωσοῦν. pe 980.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ 
ὅτι τὸ; ἐπειδὴ τόνδ᾽ ἄνδρα xci ie, ἀκέραλον στίχον οἱ παλαιοί φασιν; ὅμοιον TO ; φίλε κασίγνητε, 

ὥστε OUX ἀναγχαῖον προπερισπᾶν ἐχεῖ τὸ φίλε, ὡς ἂν ἀποτελεσϑείη δάκτυλος, ἄλλ᾽ ὀξυνομένης τῆς 
ἀρχούσης μετρηϑῆναι, χαχεῖνον τὸν στίχον ὡς ἀχέραλον. Σημείωσαι δὲ ὅτι τοῦ; κακὰ ἔρδεσχεν ὅσα οὐ 

σύμπαντες ἄλλ VOL, οὐκ ἔστιν ἐπινοήσασϑαι καιριωτέραν σύγχοισιν. πολλὰ μὲν γὰρ᾽ “εἰπεῖν χαὶ ἄπειρα 
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xc ἀπειρέσια καὶ εἴ τι τοιοῦτον οὐδέν τι λέγει μέγα διὰ τὸ ἀόριστον. προσώπῳ δέ τινι evt , παραβαλεῖν 
εἴτε καὶ τισι πλείοσι τὼ TOU "Exrogog ἐ ἐπὶ ᾿Ἵχαιοῖς , οὐδ᾽ αὐτὸ μεγαλεῖον € ἔχει. μεῖζον δὲ πάνυ τὸ παρα- 

ϑεῖναι τὰς ἐχείνου βλάβας ταῖς ἐκ τῶν ὅλων Τρώων τὲ χαὶ ἐπικούρων. τούτους γὰρ δηλοῖ T0, οἱ ib. 

οἱ ἑτερογενεῖς δηλαδὴ ἡμῖν τοῖς “ἀχαιοῖς " ὃ δὴ ὁμοίως ἔχεν προς τὸν ἰχϑύες οἱ ἄλλοι; τὸ πρὸ ὀλίγων 

γραφέν. εἰ δὲ ἀντεσήχου πρὸς πάνυ σεμνὴν σύγχρισιν χαὶ τὸ εἰπεῖν ὡς τόσα χακὰ “ἔχτωρ ἔρεξεν, ὕσα 

οὐδ᾽ ἂν τις ϑεὸς, ἰστέον δὲ ὡς δοκεῖ χαὶ ὁ ποιητὴς ἐϑέλειν μὲν εἰπεῖν χαὶ τοιοῦτόν Tb, ὀχνῆσαι δὲ 

φάναι ϑεὸν θεχτῆρα καχῶν. διὸ σιγήσας αὐτὸ ἐνταῦϑα διὰ τὸ βλάσφημον φησὶν αὐτὸ χατωτέρω ἀσφα- 
λῶς χατ᾽ ἐνδοιασμον ἐ ἐν τῷ, " Exrooc δῖον, ᾧ Τρῶες χατὰ ἄστυ ὡς "ϑεῷ εὔχοντο. ( Vers. 385.) Ὅτι 60 

σύνηϑες τῷ ποιητ!; ; ὡς προέγνωσται y ἀνωιρελέσιν ἐ ἐννοίαις ἐπιλέγειν, τὸ, AG τιή μον ταῦτα φίλος διε- 

λέξατο ϑυμός; οὕτως 0 diva i ἔφη" οὕτως ὁ “Εχτωρ᾽ οὕτω χαὶ νῦν Ape, ὃ ὃς εἰπὼν ὡς πολέμαρ- 

χος; εἰ δ᾽ ἄγετ᾽ ἀμφὶ πόλιν σὺν τεύχεσι πειρηϑώμεν, ὄφρα ἔτι γνῶμεν Τρώων γόον Ov τινα ἔχουσιν, 
ἢ χαταλείψουσι πόλιν ἄκρην τοῦδε πεσόντος, n μενοῦσιν "Exrogog. οὐχέτ᾽ ἐόντος, μεταμέλεται εἰπὼν 

τὸ, αλλὰ τιή uot ταῦτα xai ἑξῆς. εἰτα ἐπαγαγὼν τὸ, ὅτι κεῖται πὰρ νήεσσιν νέχυς ἄχλαυτος ἀϑφατος 

Πάτροκλος, τοῦ δ᾽ ovx ἐπιλήσομαι, c ὄφρ᾽ ἂν ἔγωγε ζωὸς ἐν ᾿Δργείοισι ψιλοπτολέμοισι μετείω, X» χαϑ' 1275 

ἑτέραν γραφὴν». ζωοῖσι μετέω., καί μον gie γούνατ᾽ ὀρώρῃ" τοῦτο δὲ, οὐ παρέργως ἔῤῥιπται, ala 

τὴν ταχύτητα τῶν ποδῶν ἐμφαίνει τοῦ ἥρωος" era διὰ ϑερμότητα φιλίας προστίϑησι καὶ ὑπερβολὴν, 
λέγων 6 & δὴ χαὶ αὐτὰ, χαϑὰ χαὶ τὰ προσεχῶς ῥηϑέντα ἀνωτέρω, πᾶς ἂν εἴποι ἐπὶ ἀγαϑῷ φίλῳ κειμένῳ" 

εἰ δὲ ϑανόντων περ καταλήϑοντ᾽ εἰν “Ἀίδαο; ἤγουν ἐν “Ἴιδου, αὐτὰρ ἐγὼ χαὶ zd φίλου μεμνήσομ᾽ 

ἑταίρου; μονονουχὶ λέγων ὅτι, ὥς περ ἐν τῷ om περιῆν ἐγὼ ἁπάντων τὰ φιλικὰ; οὕτω δὴ xci ϑάνων, 
χἂν γοῦν πάντες ϑανόντες dice ioa. "2. ἐγὼ οὐ τὸ τοῖς ἄλλοις ὅμοιον πείσομαν. Σημείωσαι δὲ ὅτε 

τὸ μὴ eraat TOY Addio πειραϑηναι τοῦ τείχους τῷ φαινομένῳ μὲν διὰ Πάτροκλον ὡς ἐρῥέϑη γίνε- 
ται, ἵνα ταχὺ TH req 0010, 2 ηϑῶς δὲ οὐχ ion Ὅμηρος τοῦτο ποιῆσαι» ἵνα μὴ ἀχρεῖον δείξῃ 

τὸν κάματον τῷ Ἀχιλλεῖ" οὐ γὰρ ἣν γενναῖον τι δρᾶσαι αὐτὸν, ὅτι μηδὲ πέπρωτο τὴν Τροίαν Um αὐτοῦ 
ἁλῶναι. ( Vers. 386.) Ὅρα δὲ καὶ ὡς ἐκαλλώπισε ῥυϑμῷ προπαροξυτόνων λέξεων τὰ χατὰ Ieroozà ον; 

εἰπών" χεῖται πὰρ νήεσσι νέκυς ἄκλαυτος ἄϑαπτος Παάτροχλος. ἔχει δὲ κάλλος πρὸ τούλτων χαὶ τὰ ἐν το 

τέλευ στίχων δύο πάρισα τὸ, τοῦδε πεσόντος, χαὶ "Erogog ovzér ἐόντος, ἃ xci ἐσοδύναμά εἰσι. Τὸ 

δὲ μετείω ἀντὶ τοῦ σύνειμι. πρωτότυπον. δὲ αὐτοῦ τὸ μετέω, ἐξ οὗ μετέῃσι τὸ συνυπάρχει. To δὲ “ὁρώρῃ 

ὅμοιόν ἐστι χαὶ νῦν τῷ ολώλῃ. ὡς, γαρ ἐχεῖνο παραχείμεενός ἐστιν ὑποταχτικὸς ἐχ TOU ὄλωλα, οὕτω χαὶ 

τοῦτο ἐκ TOV ὕρωρα.. δῆλ ον δὲ xci ὅτι οὐ παντὶ ζῶντι ὄρωρε γούνατα. διὸ καὶ ἐνταῦϑα τῷ ζωοῖς μετεῖναι 
προσετέϑη τὸ χαὶ ἐῤῥωμένως ἔχειν τῶν γονάτων. (Vers. 391.) Ὅτι δεικνύων ὁ ποιητὴς ταῖς ψυχικαῖς 
εἰσάγαν διαχύσεσι παρέπεσϑαι ὡς εἰχὸς χαὶ τὸ ἐϑέλειν ἄδειν, ὅτε xoi λέγον ἂν ὁ Πλάτων ὡς οὐδὲν 

ζῷον λυπούμενον ᾷδει, πλάττει τὸν ““ἰχιλλέα ἐνταῦϑα δι᾿ ὑπερβολὴν τοῦ χαίρειν λέγοντα" νῦν δ᾽ ἄγ᾽ 
ἀείδοντες Παιήονα, χοῦροι ἀχαιῶν, νηυσὶν ἐπὶ γλαφυρῇσι νεώμεϑα, ἤγουν εἰς νῆας ἐπανέλθωμεν. 
xoi εὐϑὺς μέλος σχεδιάζει αὐτὸς οἷα μουσιχὸς ὧν, ὡς καὶ ἐν τῇ ῥαψῳδίᾳ ἔγνωσται τῶν λιτῶν, χαὶ 
ἀναμέλπει. Παιήονα, τουτέστι Π͵]}αιᾶνα. τοιοῦτον σεμνῶς ὁλοδαχτυλον" ἡράμεϑα μέγα κῦδος, ἐπέφνο- 
μὲν " Exroge δῖον, ᾧ Τρῶες χατὰ ἄστυ ϑεῷ ὡς εὐχετόωντο. xci ϑαυμαστέον τῆς συντομίας τὸ μέλος, 

οἷα ἐπιτμηϑὲν οὐ μόνον διὰ τὸ αὐϑωρὸν σχεδιασϑῆναι., αλλὰ καὶ ὡς ἂν εἴη) τῷ πακνελληνίῳ ἐφικτὸν τὲ 20 
χαὶ εὐπερίληπτον. τινὲς δὲ ϑὲλ ocv αὐτὸ ἀϑετῆσαι, ὡς παρὰ τὴν ἀξίαν τοῦ MALUI ὄν. ὁ yag ἐξευ- 
τελίσαιν φϑασας ἀλλαχοῦ TOY "Esroga εἰς τοσοῦτον ὡς δοχεῖα εὐχαταφρόνητον εἰναν χαὶ τῷ Πατρόκλῳ, 

πῶς yvy μέγα κῦδος ἀρέσϑαι φησὶ τὸν τοιοῦτον ἀγελών; ἔστι δὲ πρὸς τοῦτο εἰπεῖν ὅτι ovy. ὡς τῷ ὄντι 

μεγίστου ὄντος τοῦ " Exropog ἄδει ταῦτα ὁ Apis, ἀλλ᾽ ἐπὶ ἐρεϑισμῷ καὶ λύπῃ τῶν “ἀχροωμένων 

πολεμίων, ὡς τοῦ δήμου τῶν Τρώων ϑεὸν ἡγουμένων τὸν Ἵβχτορα, καϑὰ καὶ αὐτὸς νῦν λέγει καὶ 

ὴ Exe δὲ uer " oAtya δηλ οἵ ἐν τῷ εἰπεῖν» ὅτι οἱ Τρῶες ὡς ϑεὸν ἐδεξιοῦντο τὸν " Extoga. xci ἄλλως δὲ 

ἡ κατὰ τὴν τραγῳδίαν ; παρ ᾿ ἐλπίδας χαρὼ τοιαῦτα nerd εἰ ἐξ αὐτοσχέδίου ἐ fus τὸν ἥρωα. ἔστι δὲ οὐδ΄ 

«ld oc qài πρὸς ἀκρίβειαν ὁ ἐνταῦϑα Iouem, ἀλλ᾽ ὡς οἷον ἔπῳδός τις στίχῳ yap ài σφίγγεται 

πάνυ γοργῶς δυσὶ χύμμασι διοιχουμένῳ, ὡς εἶναι νοεῖν ὅτι πρὸ τοῦ ἑνὸς τούτου ἔπους ἄλλων τινῶν 
ΟΟΜΜΈΕΝΤ. ΙΝ Iniar. Tox. IV. I1 
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ἀδομένων ἐννοιῶν εἶτα ἐπήγετο αὐτὸς νόμῳ ἐπῳδοῦ. εἰ δὲ σιωπῷ Ὅμηρος τὰς πρὸ τοῦ ἐπῳδοῦ φδάς, 

αἷς αὐτὸς ἐπιφέρεται τί καινόν; ; εἴ γε καὶ τὸν Παιήονα οὐχ ἐπισημαίνεται, εἴ πὲρ ὑπὸ τὴν ̓Δχαιῶν 
3o ἤσϑη. ὡς μὲν γαρ ἐνέδωκεν αὐτὸν ὁ Ans εὺς , ἔγνωμεν" εἰ δέ γε οἱ ᾿Ζ“Ιχαιοὶ αὕτον ἔμελιναν, "οὐ παρε- 

σημήνατο. ἐν τούτοις δὲ ἀναμνηστέον καὶ ὅτι τοῦ ᾷδειν μὲν χαὶ μέλπειν οὐ δοχεῖ διαφορὼ εἶναι, 101379 

μέντον ψάλλε εἰν ἀμεροῖν Biegeoee , καϑὰ δηλοῖ ὁ φράσας τὸ; παρὰ τὸ δεῖπνον ᾷδουσι zc ψάλλουσιν ci 

παλλακαὶ τῷ βασιλεῖ, καὶ μία μὲν dora, αἱ δὲ ἄλλαι ἀϑρόως ἄδουσιν. ἔστι δὲ gói μὲν ἡ παρὰ τὸ 

ἄδειν λόγος μεμελισμένος" ψάλλειν δὲ τὸ δι᾽ ὀργάνων μουσιχῶν χαὶ μάλιστα, τοῦ ἰδίως λεγομένου ψαλ- 

τηρίου. ᾿Ενταῦϑα σημείωσαι καὶ ὅτευ; καϑὰ στενοῦνται παντελῶς αἱ κατὰ τὸ πλῆϑος ἠϑοποιΐαι; ὡς 

μυριαχοῦ ἔγνωσται y οὕτω πολλῷ πλέον καὶ ὁ Παιήων, ὃς παντὶ τῷ στρατῷ ἐπετάχϑη ῴδεσϑαι. ey γὰρ 
ἔπος περαίνει αὐτόν. εἰ δὲ καὶ τὰ σχόλια βραχυλογοῦνται, ἄλλος ὁ περὶ ἐκείνων λόγος. ὅτι δὲ Π]αιήων 10 
οὐ μόνον ὁ εἰς ᾿Δπόλλωνα ὕμνος, ἀλλὰ καὶ ὁ ἁπλῶς ἐπὶ καταπαύσει xaxov, ἢ ὄντων ἢ ἐλπιζομένων, 
προδεδήλωται" καὶ ὅτι καὶ ᾿Δπολλωνός ἐστιν ἐπίϑετον, καὶ χύριον δὲ ὄνομα τοῦ παρὰ ϑεοῖς ἰατροῦ, 
καὶ ὕτι ὁ ἀδόμενος Παιήων καὶ παιὰν ἐλέγετο. εὕρημα δέ, φασιν, ᾿Απόλλωνος ὃ τοιοῦτος παιὰν, ἐξευ- 
ρεϑεὶς μετὰ τὴν νίκην τοῦ ἐν Πυϑοῖ δράκοντος. ἐξ οὗ καὶ 1Π[ύϑιος δοχεῖ λέγεσϑαι. ἱστέον δὲ ὅτι προῦ- 

4o πάρχει μὲν ózue παίω τὸ ϑεραπεύω, ἐξ avrov δὲ γίνεται Π]αιάων ὄνομα ὡς Μαΐχάων, καὶ δηλοῖ τὸν 
ϑεραπευτιχόν" τοῦτο δὲ τρέψαν μὲν τὸ ἃ εἰς ἢ ποιεῖ τὸν Παιήονα, εἰ δὲ συγκοπῇ, τοῦ ὦ μὲν συγχο- 
πέντος, γίνεται ἐξ αὐτοῦ Παιὰν, ὡς ᾿Δλκχμάων ᾿ΑΔλκμὰν, καὶ 'duvOawv ᾿Δμυϑὰν παρὰ Πινδάρῳ. 
τοῦ δὲ ἃ συγκοπέντος, γίνεται 0 Παιὼν, ὡς τὸ, ᾿Ασχληπιοῦ Π]αιῶνος εὐμενοῦς τυχών. (Vers. 393.) 
Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι τῷ μὲν ἐχϑρῷ Αχιλλεῖ δέδωχεν ὁ ποιητὴς ἐνταῦϑα εἰπεῖν μέγα κῦδος τὸ πεσεῖν 
τὸν δῖον Ἔχτορα, τῇ δὲ φίλῃ μητρὶ ἐπὶ τῷ υἱῷ καὶ τρίτην ἐπιφιλοτιμεῖται λέξιν, ἐν οἷς ἐρεῖ μάλα μέγα 20 
κῦδος εἶναι τοῖς Τρωσὶ τὸν υἱόν. " EvÜ'a καὶ ὅρα ὕπως τὸ " AyiAAaov ἔπος 10, ᾧ Τρῶες κατὰ ἄστυ ϑεῷ 
ὡς εὔχοντο, ἡ γραῦς εἰς κόμιμα κατέκλεισεν, εἰποῦσα, οἵ σε ϑεὸν ὡς δειδέχατο, τουτέστιν ἐδεξιοῦντο. 
αἰτία δὲ τῆς τοιαύτης εὐχῆς τὸ δῖον “Εχτορα. ὡς γὰρ τὸ ἁπλῶς ϑεῖον εἰς ϑεοῦ μοῖραν ἡ κοινὴ ϑερμό- 
Tig ἀνῆγεν, οὕτω καὶ τὸ δῖον διὰ τὸ παρωνομάσϑαι ἀπὸ Διὸς, διὸ xci προσχυνητὸν ἦν ἐκείνοις τὸ 

δῖον ὅσω καὶ δαίμων. Τὸ δὲ ἠράμεϑα καὶ ἐπέφνομεν δοχεῖ μὲν ἐκ φιλαλλ nas ἄδεσϑαι; κοινουμένου 
᾿Αχιλλέως τὴν γίχην καὶ τοῖς λοιποῖς ““΄Ιχαιοῖς, εἴ περ εἰ μὴ E λεὺς ἀνένευεν, οὐχ ἂν ἀφῆκαν πεσεῖν ὑπ᾿ 

5o αὐτῷ τὸν “ἔχτορα; βελέμνοις πικροῖς καταῤῥίψαντες. ἔχει δέ τι χαὶ μεγαλοφροσύνης, οἷα τοῦ * ̓ Δχιλ- 
λέως ἑαυτὸν εἶναι τιϑεμένου τοὺς πᾶντας ᾿ἡχαιοὺς, χαὶ διὰ τοῦτο μὴ ϑελήσαντος εἰπεῖν, ὡς μέγα 

κῦδος ἡ ἠράμην καὶ ἔπεφνον, ἀλλ ἡράμεϑα καὶ ἐπέφνομεν, ἐγὼ οἱ πᾶντες deo δηλαδή. πρέπει δὲ 

τοιούτῳ στενῷ μέλειν καὶ τὸ ἀσύνδετον, τὸ ἠράμεϑα, ἐπέφνομεν, οὗ πέρ ὃ ἐνεστὼς τριπαϑής" ἕπαϑε 3o 

γὰρ SurAogiaouóv , γενόμενος ἐκ δισυλλάβου τοῦ φένω, qeqévo , καὶ ἀντιστοιχίαν δασέος ἐν τῷ, πε- 
φένω, καὶ συγκοπὴν ἐν τῷ πέφνω. 'Ioréov δὲ ὅτι v0, ἡράμεϑα μέγα κῦδος καὶ ἑξῆς, ἐχρησίμευσέ nore 
καὶ τῷ τῆς ἱστορίας Τίμωνι, ὃς ἐν τῷ συμπίνειν «Ζακύδῃ κατὰ τὴν ̓ 4ϑηναίου ἱστορίαν νικήσας καὶ ἰδὼν 
ἐκεῖνον πρότερον ἀπιόντα ἐμ τοῦ συμποσίου ἔφη τὸ, ἠράμεθα μέγα κῦδος καὶ ἑξῆς ὅλον τὸν στίχον. 
τῇ δ᾽ ὑστεραίῳ, φασὶ, Τίμωνος προαπίοντος ἐκ τοῦ πότου διὰ τὸ μὴ δυνηϑῆναι ἐχπιεῖν τὴν προποϑ εἴ- 
σαν αὐτῷ κύλικα, ὃ νικήσας «Ἰακύδης ἐπιλεξάμενος τῶν “ΟΘμήρου ἔφη τὸ, δυστήνων δέ ve παῖδες ἐμῷ 
μένει ἀντιόωσιν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἀκέραια Ὁμηριχὰ, καϑὰ καὶ ἄλλα πάνυ μυρία ὡς ἑκάστοτε χρηστὰ 
γίνονται. ὡς δὲ καὶ εἰς κένερωνας χρησιμεύει τὰ τοῦ Ὁμήρου, οἴδασιν οἱ τοῖς τοιούτοις περιτυχόντες. 
ὅτι δὲ xol τοῖς παρῳδοῖς χορηγοῦσιν ἁδρὰν συμβολὴν, οὐδ᾽ αὐτὸ ἄδηλον. καὶ εἰσὶ μὲν ἀμύϑητα καὶ 

θοτὰ τοιαῦτα" λάμπει δὲ ἐν αὐτοῖς καὶ τὸ, τοῖς δ᾽ ὃ κόλαξ πάμπρωτος ὑφαίνειν ἤρξατο μῶχον, ἤγουν áo 
μωκείαν χαὶ χλεύην, παρῳδηϑὲν ἐ ἐχ τοῦ, τοῖς δ᾽ ὃ γέρων πάμπρωτος ὑφαίνειν ἤρξατο μῆτιν. Ὅει ἐπὲ 
ἀψύχου τοῦ “Ἕκτορος τὸ ἄγειν ἐνταῦϑα κεῖται. φησὶ γάρ" τόνδε δ᾽ ἄγωμεν. οὕτω καὶ ἐν τῇ ve ῥαψῳδίῳ 

ἡ λέξις εὕρηται ἐν τῷ, ὕλην à ἄγειν. ἔστι δ᾽ ἐνταῦϑα τὸ μὲν ἄγωμεν ἀντὶ τοῦ ἁπάγωμεν, τὸ δὲ ὕλην ὁ ἄγειν 
δύναται καὶ ἀντὶ τοῦ xÀ&v καὶ ϑραύειν εἶναι κατὰ τὸ, νέα μέν μοι, ἔαξε Ποσειδῶν. τὸ δὲ τοιοῦτον 

{27 θἄγειν. καὶ  ἀγνύειν λέγεται. *( Vers. 395.) Ὅτι xarà τοῦ ἑλκυσμοῦ τοῦ "Exropog γνωματεύων. ὃ ποιητὴς 

ὡς οὐκ εὖ γενομένου αὐτὸν μὲν δῖον καλεῖ, τὰ δὲ εἰς αὐτὸν ἔργα ἀεικέα, ὅ ἐστιν ἀπρεπῆ" εἰ καί τιγες. 
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αἰκιστικὰ εἶπον διὰ τὸ κατωτέρω εἰπεῖν “ἐπὶ "Exropoc τὸ, ἀεικισϑῆναι. τὸν τρόπον οὖν ἐχτιϑέμενος 
τῆς ἑλκύσεως λέγει ἃ ὅτι ταῦτα ἔφη pia sue, χαὶ ἅμα Exropog ἀμφοτέρων μετόπισϑε ποδῶν τέτρηνε 

τένοντε ἐς σφυρὸν ex πτέρνης , βοέους δ᾽ ἐξηπτεν d ἱμάντας. ἐκ δίφροιο δ᾽ ἔδησε, κάρη δ᾽ ἕλκεσθαι ξασεν, 
1380ὲἐς δίλφρον δ᾽ ἀναβὰς ἀνά τὲ κλυτὰ τεύχε᾽ ἀείρας, τὰ τοῦ ᾿ χτορος δηλαδὴν. & πὲρ ἐκεῖνος ἐκ Πατρό- 

κλου σκυλεύσας exe, μάστιξεν δ᾽ ἐλάαν" τὼ δ᾽ οὐχ Gxovre πετέσϑην. τοῦ δ᾽ ἦν ἑλκομένοιο κονίσσαλος, 
ἀμφὶ δὲ χαῖται κυάνεαι πίμπλαντο τοῦ τοιούτου Ü* τινοῦ κονισσάλου, ἢ) πίλναντο, τουτέστιν ἐπέλαζον, 

τῷ χονισσάλῳ" xc) δ᾽ ἅπαν; ἤγουν ὅλον, ἐν κονίῃσι κεῖτο, πάρος χαρίεν, τότε δὲ Ζεὺς δυσμενέεσσι 

δῶχεν ἀειχίσσασθϑαι, ἀφ᾽ οὗ ἐκβολῇ τοῦ $ χαὶ quuoip ings TOU ἃ καὶ & γίνεται τὸ αἰχίσασϑαι. μνηστέον 
δ᾽ ἐνταῦϑα ὅτι τὸ παρ᾽ Εὐριπίδῃ ἁρμάτειον μέλος ἐξηγοῦνται μὲν καὶ ἄλλως οἱ παλαιοί" φασὶ δὲ εἶναι 

10 αὐτὸ zal τὸ ἐπὶ τῷ ῥηθέντι ἑλχυσμῷ τοῦ "LExrogog γενόμενον μέλος ἀπὸ τοῦ ϑρήνου τῶν Τρῳάδων. 
Ὅρα δὲ καὶ ὡς φανερῶς ἡρμήνευσεν ἐνταῦϑα τὰ σφυρὰ, πέρας φράσας τῶν ὄπισϑεν τοῦ ποδὸς τενόν- 
των, κάτω μὲν τὴν πτέρναν, ἄνω δὲ τὰ σφυρά. ἱμάντας δὲ στρατιωτιχῶς νοητέον ἔχειν xci τὸν 
᾿Αχιλλέα, καϑὰ xoci πρὸ OÀ*yov εἶχέ τις ἕτερος. (Vers, 398.) Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι μόνη 7 χε- 20 
φαλὴ τοῦ ἽἜχτορος εἰάϑη ἕλκεσθαι, ὡς τοῦ λοιποῦ σώματος ἐκ τοῦ δίφρου δεδεμένου χατὰ τὸν 
ποιητήν. ἴσως γὰρ ὃ ᾿Αχιλλεὺς ἐκεῖνον ταμιεύεται κύνεσί τε χαὶ οἰωνοῖς, τυχὸν δὲ καὶ μεταμέλου 
τινὸς ἤδη ἄρχεται, xoi οὐ ϑέλει διασπαράξαι μελεϊστὲ τὸν νεχρὸν, ἵνα δῶρα λαβὼν λύσηται. 
(Vers. 599.) 4ῆλον δὲ καὶ νῦν ὕτι τε δίφρον λέγει τὸν ἐπὶ τοῦ ἅρματος κορυφαῖον τόπον, ἐφ᾽ οὗ πα- 
θαιβάτης καὶ ὃ ἡνίοχος, χαὶ ὅτι ὑψηλὸς ἣν; ὡς δηλοῖ τὸ, ἐς δίφρον ἀναβὰς, χαὶ τὸ, ἀνά τε χλυτὰ 

τεύχε ἀείρας, ἀναεῖραι γὰρ τὸ ἀνυψῶσαι χαὶ ἄνω ἄραι. ( Vers. 400. » Ev δὲ τῷ, μάστιξε δ᾽ ἐλάαν, 
20 λείπει τὸ ἵππους. Καὶ σημείωσαι τὴν ἔλλειψιν, ἣν ἔπαϑεν ὃ στίχος, οἷα τοῦ ποιητοῦ μὴ ἀχριβοῦν- 

τος διὰ τὸ συνεναγώνιον. διὸ προϊὼν εἰς ἄδειαν ἐρεῖ τὸ σιγηϑὲν, εἰπών" ταχέες δέ μιν ἵπποι ἕλκον. 

(Vers, 402.) Τὸ δὲ, ἀμφὶ χαῖται χυάνεαι πίμπλαντο, εὐϑὺς παραφράξων εἰς τὸ σαφὲς φησί" κάρη 
δ᾽ ἅπαν ἐν κονίῃσι χεῖτο. χατωτέρω δὲ σαφέστερον λέγ δι" ὡς τοῦ μὲν χεχόνιτο χάρη ἅπαν. ἐν τούτοις 
δὲ χαὶ χνανότριχα τὸν "Exroga ἱστόρησεν. οὐ γὰρ ἦν χρυσοχόμης κατὰ τὸν "Ania, ὃς ξανϑὴν ἑ ἔφερε 
κόμην; οὐδὲ κατὰ τὸν ἀδελφὸν Πάριν χόμην εἰχεν ἐπαφρόδιτον. καὶ ὅμως περιῴδεται κόμη ᾿ Ἐχτό- 
Ἄρειος, ἡ περικεχυμένη φασίν" ἧς χαὶ “υκόφρων μέμνηται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τοῦ, χόμη ἔϑειρα ϑρὶξ 50 
got , πολυωνύμῳ συστοιχίῳ περιειλημιμένων , τὰ μὲν ἐκ τῶν ἄλλων τριῶν ὁποσοῦν παράγωγα τέτρι- 
AEG, τοῦ δὲ ϑροὶξ τριχὸς ὅτι παράγωγον 7 τριχὶς, οὐ “πολλὴ χρῆσις. μέμνηται δ᾽ αὐτῆς καὶ ὃ κωμικὸς 
ἐν τῷ; αἱ τριχίδες εἰ γενοίαϑ' ἑχατὸν τοῦ ᾿βολοῦ. ἡ δ᾽ αὐτὴ καὶ τριχία ἐλέγετο, ἣν φασιν ἥδεσθαι 

3o ὀρχήσει, χαὶ Qà;, x«i ἀχούουσαν ἀναπηδᾶν ἐκ τῆς ϑαλάσσης. καὶ φαίνεται χαὶ νῦν κρότοις ἁλισκο- 

μένη. ὅτι δὲ παρὰ τὸ ϑρὶξ καὶ ἡ ϑρίσσα γίνεται; δῆλον. ἐστίν. ἢ δὲ χαίτη χαινῶς χαὶ ἐπὶ φύλλων eu- 

πέλου τίϑεται. περιφέρεται γοῦν χρῆσις -Αρχεστράτου αὕτη" ἡνίχα δ᾽ ἂν δύνοντος ἐν οὐρανῷ ̓ ξρίωνος 
μήτηρ οἰνοφόροι' βότρυος χαίτην ὑποβάλλει" ὃ πέρ ἐστιν ἡνίκα 7 ἄμπελος ἀποβάλλει τὰ φύλλα, ἤτοι 
καταῤῥιπτεῖ. Τὸ δὲ χαρίεν ἀναλόγως χαὶ ἐνταῦϑα παροξύνεται ὡς οὐδέτερον. τὸ γὰρ προπαροξύτονον 

ἐπίῤῥημα ἐστιν ἀντὶ τοῦ χαριέντως λαμβανόμενον. έν. 406.) Ὅτι μὲτ ̓ ὀλίγα μὲν ὃ ποιητὴς ἄλλως 

μονῳδῶς ᾿ϑρηνοῦντας ποιήσει τόν τε Πρίαμον καὶ τὴν ᾿Ἐχάβην. γὴν δὲ γοργῶς ἐπιτρέχων φησὶν ὡς 4o 

1j μήτηρ ἔτιλλε κόμην, ἀπὸ δὲ λιπαρὴν ἔῤῥιψε καλύπτρην τηλόσε, ὡς οἷον συνατιμοῦσα τὴν ἑαυτῆς χεφα- 

λὴν τῇ τοῦ υἱοῦ Ἵχτορος" χκώχυσε δὲ μάλα μέγα παῖδ᾽ ἐσιδοῦσα" ᾧμωξε δ᾽ ἐλεεινὰ πατὴρ φίλος" 

ἀμφὶ δὲ λαοὶ κωκυτῷ T εἴχοντο καὶ οἰμωγῇ χατὰ ἄστυ. τῷ δὲ μάλιστ᾽ ἂρ ἔην ἐναλίγκιον. ὡσεὶ ἅπασα 

4o Ἴλιος ὁ ὀφρυόεσσα πυρὶ σμύχοιτο κατάχρης, τουτέστιν ὡς ἐὰν ἡ πᾶσα Τροία πυρὶ καίοιτο διόλου, ἵνα 

ἢ μέρος ἕν λόγου τὸ κατάκρης, ἢ χαλτὰ τῆς ἀκροπόλεως, ἐν δυσὶ λόγου μέρεσιν. ἐλλιπῶς δὲ ἔχει τὸ, 5o 
13811 δὲ μάλιστα ἔ ἔην ἐναλίγκιον. λείπει γὰρ τὸ ϑρηνῴδημα ἢ. τι τοιοῦτον , ἵνα λέγῃ ὅτι ὅμοιον ἣν τὸ 

ϑρηνῴδημα, ὡς εἴ πὲρ ἐπολιορχήϑη ὴ Ἴλιος. τοῦτο δὲ ἀχριβῶς εἴρηται διὰ τὸ τὸν "E«roga τὸ πᾶν ἐν 

τῇ Τροίᾳ εἶναι. διὸ καὶ ᾿Δχιλλεὺς πρὸ βραχέων εἶπεν ὡς κακὰ πολλὰ ἔρεξε ζῶν ὃ “Ἔχτωρ, ὅσα οὐ σύμ- 

παντὲς οἱ ἄλλοι. "naga δὲ χαλύπτρα 1, ἤτοι τὸ ἐν ἄλλοις κρήδεμνον , 5 xai λευχὴ v λεία, ὡς ἀλ- 

λαχοῦ εἴρηται. (Vers. 407.) Τὸ δὲ κωκύειν καὶ τὸ οἰμώζειν καίρια ἐπὶ ϑρήνων, ὡς ἥπερ καὶ τὰ ἐξθο 

12 

10 
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αὐτῶν ὁ κωχυτὸς χαὶ ἡ οἰμωγή. ( Vers, 408. .) ̓Ελεεινὰ δὲ οἰμώζειν ὃ προκαλούμενος εἰς οἶχτον τὸν 

ἀχροατὴν, ὃς εἰ μὴ ἐλεεῖ ἀκούων, ἀνηλεὴς εἴη ἂν. Ὅτι δὲ τὸ ἐλεεινὸν καὶ itid τρισυλλάβως ἐλέγετο, 

127 κα οἱ τεχνυκοί. ( Vers. 407. ) loréov δὲ ὕτι οὐδεμία δμοιότης "πρὸς TO κωχύειν TOU XOX- 

κύζειν. ἐκεῖνο γὰρ ὠνοματοπεποιημένη ἐστὶν ὀρνέου φωνὴ , 0 xoi ἐξ αὐτοῦ κόκκυξ ὠνόμασται. 
(Vers Ἢ 12) ἩΛΤΡυεσσε δὲ ἡ ἐπὶ ὀφρυώδους τόπου κειμένη καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἠνεμόεσσα. ὀφρύες 
γὰρ αἱ ὀρειναὶ ἐξοχαὶ, ὡς καὶ ἐν τῇ Βοιωτίᾳ εἴρηται. Τὸ δὲ, πυρὶ σμύχεσϑαι, ὃ ἐστι χκαίεσϑαι, πο- 

λύχρηστον. ἐστι. γίνεται δὲ ἐξ αὐτοῦ καὶ τὸ σμυγερόν. δοκεῖ δὲ τοῦ σμύχειν nonindgyuy TÓ σμῶ, οὐκ 
ἐξ οὗ κινεῖται τὸ σμήχω, ὃ ἐστι καϑαίρω, ἀλλ ὅϑεν τὸ σμῶξαι ἡ ἤγουν πλῆξαϊ) xai ἡ ἐξ αὐτοῦ ὥς που 

προηρμήνευται σμῶδιξ, ἵνα ἢ, ὥς περ VO ψύχω, τρῶ τρύχω, οὕτω καὶ σμῶ σμύχω τὸ οἱονεὶ πλήττω. 

το οὐδεὶς γὰρ ἀντειπεῖν ἔχει ὡς χειρίστη πληγῶν ἐστὶ καὶ ὁ πανώλεϑρος ἐμιπρησμός. ὅτε μέν"τοι οὐ μέγα 
κακὸν χαὶ ὡς εἰπεῖν λαμπρὸν τὸ σμύχειν δηλοῖ, τότε μετὰ τῆς ὑπο προϑέσεως ὑποσμύχευν λέγεται, ὡς 
τέως μὲν ἐνδομυχοῦντος τοῦ κακοῦ, δυναμένου δὲ ἀναλάμψαι. (Vers. 412.) Ὅτε τὸν γέροντα Τρία- 
μον μόλις ἔσχον οἱ λαοὶ ἀσχαλόωντα, ἐξελϑεῖν μεμαῶτα πυλάων Δαρδανιάων, ὅτε τὸν υἱὸν εἶδεν ἑλχό- 
μένον, πάντας δ᾽ ἐλιτάνευε κυλινδόμενος κατὰ κόπρον, ἐξονομακλήϑδην ὀνομάζων ἄνδρα ἕχαστον΄ 
σχἔσϑε φίλοι, χαί μ᾽ οἷον ἐάσατε, κηδόμενοί REDI ἐξελϑόντα πόληος ἱσέσϑαι ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν" λίσσο- 

μαι ἀνέρα τοῦτον ἀτάσϑαλον ὀβροιμοεργὸν, καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ ὅρα κανταῦϑα δύο ἐλλείψεις, μίαν μὲν 
ἐν τῷ σχέσϑε, λείπει γὰρ τὸ εἰπὼν 3j τοιοῦτόν τι, ἵνα λέγῃ» ὅτι πάντας ἐλιτάνευε, λέγων, σχέσϑε 
φίλοι. καὶ ἑξῆς" ἑτέραν δὲ ἐν τῷ λίσσομαι, λείπει γὰρ σύνδεσμος αἰτιολογικὸς, οἷον, ὄφρα λίσσομαι 
ἢ) ἕτερόν τι ὅμοιον. ( Vers. 415. ) Τὸ δὲ ἐξονομακλήδην ὀνομάζων πρὸς διαστολὴν εἴρηται τοῦ πολλα- 
χοῦ λεγομένου ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε, xoi τοῦ, πατρόϑεν ἐκ γενεῆς ὀνομάζων. οὐ γὰρ ὥς περ ἐχεῖ, οὕτω κἂν- 
ταῦϑα τὸ ὀνομάζειν, ἀλλὰ τὸ ἐκ τῶν κυρίων ὀνομάτων καλεῖν, olov, σχέσϑε ὦ ̓ Αντῆνορ, καὶ ὦ Παάν- 
ὅοε, xal Θυμοῖτα, καὶ "dium y xci Κλυτίς, χαὶ οἱ λοιποὶ δημογέροντες. χαὶ ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. 

20 ( Vers. 419.) Τοῦ δὲ “λοιποῦ ὃ ποιητὴς νοεῖν ὑποβάλλων τεχνικῶς, ποίοις ἂν ὃ βασιλεὺς ἐχρήσατο 

γοήμασιν ἐχδραμὼν τῆς πόλεως εἰς ἱκετείαν ᾿Αχιλλέως ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ, πλάττει τὸν γέροντω ὡς ἐν ηϑο- 

ποιίῳ λέγοντα ταῦτα" ἤν πως ἡλικίην αἰδέσσεται ἠδ᾽ ἐλεήσῃ γῆρας. καὶ δένυ, ἤγουν καὶ δὴ τῷ γε, 
πατὴρ τοιόσδε τέτυκται, Πηλεὺς, ὃς μιν ἔτικτε καὶ ἔτρεφε πῆμα γενέσϑαν Τρωσὶ, μάλιστα δ᾽ ἐμιοὶ 
περὶ πάντων ἄλγεα ϑῆκεν, ἢ ἄλγε᾽ ἔϑηχε" τόσσους γάρ μοι παῖδας ἐπέχτανε τηλεϑάοντας" τῶν πάν- 
των οὐ τόσσον ὀδύρομαι ἀχνύμενός περ, ὡς ἑνὸς, οὗ μ᾽ ἄχος ὀξὺ κατοίσεται "Δίδος εἴσω, " Exr0gog. 
ὡς ὥφελε ϑανέειν ἐν χερσὶν ἐμῆσι. τῷ uh ἤγουν οὕτως, ἂν κορεσσάμεϑα κλαίοντέ τε μυρομένω re, 
μήτηρ j ἥμιν ἔτικτε δυσάμμορος ἠδ᾽ ἐγὼ αὐτός. ταῦτα τὰ τοῦ Πριάμου, & περ ἂν ὃ γέρων σχημα- 
τίσας κατὰ ̓ ἀποστροιὴν εἶχεν εἰπεῖν χαὶ πρὸς ᾿Αχιλλέα, εἴ πὲρ ἐξῆλϑεν εἰς αὐτόν" νῦν δὲ ἐπισχεϑεὶς 
αὐτὸς μὲν ὡς ἔφατο κλαίων. ἐπὶ δ᾽ ἐστενάχοντο πολῖται" ὃ παρῴδητοων ἐκ τοῦ, ἐπὶ δ᾽ ἐστενάχοντο γέ- 
povrsg, καὶ, ἐπὶ δ᾽ ἐστενάχοντο γυναῖχες. (Vers. 420.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἡλικίαν τὴν γεροντικὴν 
ὁ Πρίαμος ἔφη τὴν διὰ τοῦτο ὁμηλικίην τῷ Πηλεῖ, καϑ' ἣν ὃ ᾿Αχιλλεὺς αἰδέσσεται τὸν γέροντα ὡς 

So ὅμοιον τῷ πατρί. ( Vers. 417.) Τὸ δὲ, ἱκέσϑαι ἐπὶ νῆας δύναταν καὶ ἀντὶ τοῦ ἱχετεῦσαι εἶναι. διὸ 
xci ἐπάγει πρὸς σαφήνειαν τὸ, λίσσομαι ἀνέρα τοῦτον. (Vers. 422.) Τὸ δὲ, ἄλγε᾽ ἔϑηκεν, εἰ μὲν 
μὴ προσέκειτο, οὐδὲν εἷς ἀπαρτισμὸν ἐννοίας ἔβλαπτε, τεϑὲν δὲ εἰς ἀναπλήρωσιν στίχου καινότερον 
ἐσχημάτισται. τὸ γὰρ ἀχκόλουϑόν ἐστιν ἄλγεα ϑεῖναι, ὡς πρὸς τὸ πῆμα γενέσϑαι, ἵνα ἦν; ἔτρεφε 
πῆμα γενέσϑαι ΤΤοωσὶ, μάλιστα δ᾽ ἐμοὶ ἄλγεα ϑεῖναι. ᾿Ενταῦϑα δὲ σημείωσαι ὅτι, εἴ τις λογίσεται 
ὡς πρὸ μικροῦ ὃ ̓ Δχιλλεὺς οὗλος ἀνὴρ ὑπὸ Πριάμου ὠνόμασται, προσλογίσεται δὲ καὶ νῦν ῥηθὲν τὸ 
ἄλγε᾽ ἔϑηκε, γοήσοι ἂν ἀστείως τὴν αὐτὴν ἐνέργειαν, τοῦ τε Aii ing xci τῆς αὐτοῦ μήνιδος" μῆνίς 
TE yO0 "pido οὐλομένη ἄλγε ἔϑηκε, χαὶ "Live ovAog ἄλγε ἔϑηχεν F ἐπίτηδες τοῦ ποιητοῦ ἐχεῖ 
μὲν στίχῳ ἑνὶ ἐνθεμένου τὸ ὅλον νόημα, ἐν τούτοις δὲ μερίσαντος ἑτέρῳ μὲν τόπῳ τὸ οὖλος, ἑτέρῳ δὲ 
τὸ ἄλγε᾽ ἔϑηκε. (Vers. 423.) Τὸ δὲ τηλεϑάοντας ὡς ἐπὶ φυτῶν εἶπεν, ὧν τὸ τηλεϑάειν, 0 ἐστε ϑαλε- 

O'ew καὶ ϑάλλειν, xai ἐνθυμητέον πρέπουσαν κἀνταῦϑα τὴν ἀλλαχοῦ ῥηθεῖσαν τοῦ ἔρνους παραβολὴν, 

ἔτι δὲ καὶ τὸ, φίλον ϑάλος, ἤγουν ϑαλερὸν τέκνον, ὃ πρὸ ὀλίγων εἴρηται. ὑπερτίϑησι δὲ Πρίαμος 
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1382rov "Exropa πάντων τῶν ἑαυτοῦ 4. διὰ TO πολὺ τῆς ἀνδρίας, δι ἣν xo ᾿Αχιλλεὺς ἔφη ἐκεῖνον 
χαχῶσαι τοὺς ᾿Δχαιοὺς t ὅσα oU σύμπαντες *oi ἄλλοι. (Vers. 4,4.) Τὸ 02, οὐ τόσσον ὀδύρομαι . ἀχνύ- áo 

μενός περ, ἐπίτασιν ἄχους εἰναι δηλοῖ τὸ ὀδύρεσϑαι. ( Vers. 425.) ᾿Οξὺ δὲ ἄχος ὡς ἐπί τινος ξίφους 

εἶπε. Τὸ δὲ, AiÓog εἴσω. ταῦτόν ἐστι τῷ. εἰς (ono, καὶ τῷ, "“Ιὡδόσδε. ' dtrixol δὲ εἰς Ἅιδου φασί. 

(Vers. 427.) Τὸ δὲ, κλαίοντέ τε μυρομένω τε, ταὐτολογικῶς ἔχει. Τὸ δὲ δυσάμμορος δεδιπλασία- 

σται xai νῦν τῷ δὺς χαὶ τῷ ἃ πρὸς ἐπίτασιν καὶ πολλῆς δυστυχίας ἔμφασιν. σεσημείωται δὲ παρ᾽ 
“Ὁμήρῳ καὶ τοῦτο ἐκ τριῶν συγχείμενον λέξεων, ὡς καὶ τὸ δυσαριστοτόκεια. σεμνότερον μέντοι ἐκεῖνο 
Ὑγούτου, εἰ χαὶ ἄλλως ἀναιδεστέρα ἡ σύνϑεσις ἐκεῖ. ἐνταῦϑα γὰρ οὐ τοσοῦτον ἐχφαίνεται διά τε τὸ 

.. ἐσοδύναμον τοῦ δὺς καὶ τοῦ ἃ καὶ διὰ τὸ ὀλιγοσύλλαβον, καὶ διότι ταῦτα τὰ δύο ἰδίᾳ uiv νοοῦνται, 
10 οὐδέποτε δὲ ἰδίᾳ ἐχφωνοῦνται. παρέοιχε δὲ τούτῳ καὶ τὸ παναώριος, Ὁμηρικὸν ὃν καὶ αὐτό. ᾿Ιστέον 

δὲ ὡς, εἰ xci Ὅμηρος μὴ φιλεῖ χρήσϑαι πολυσυνϑέτοις λέξεσιν, ἀλλ᾽ οἱ μετ᾽ ἐχεῖνον ἐπλεόνασσαν τοῖς 
τοιούτοις, καὶ μάλιστα οἱ ᾿Δ4ττιχοί. τῇ δὲ χωμῳδις λίαν πάνυ τὸ τοιοῦτον ὑπερεσπούδασται. εὕρηται 
γοῦν παρὰ τῷ χωμιχῷ χωρίον ἔν τινι ἀσυνηϑει κωμῳδίῳ οὕτω συχνοσύνθετον, ὥστε ὃ καταρξείμενος 
αὐτὸ ἀναγνῶναι ἢ οὐ διίξεταν τὸ πᾶν ἀπνευστὶ 1) ἀλλὰ πνευστιῶν αὐτοῦ ἀπαλλαγήσεται. λέγονται δὲ 50 
᾿ἀνϑέας ἄνϑρωπος εὐφυὴς . διονυσιάζειν φιλῶν, ὡς ἱστορεῖ ᾿ϑήναιος, πρῶτος εὑρεῖν τὴν διὰ συνϑέ- 

τῶν ὀνομάτων ποίησιν. ὅλον δὲ τὸ δηϑὲν χωρίον ἔχει καὶ αὐτὸ πολλὰ χρήσιμκα παραπλεχϑῆναι τῷ 
πεζῷ λόγῳ, οἷον τὸ, πάντας δ᾽ ἐλιτάνευε xoi ing, ποιεῖ ῥηθῆναι εἰς ἄνδρα ὁμοίως τῷ Πριάμῳ πα- 
ϑαινόμενον. (Vers. 416.) Τὸ δὲ, σχέσϑε φίλοι καί μὲ οἷον ἐάσατε χηδόμενοί περ, εἴποι ἂν ὃ ἐν 
λύπαις παρηγορίας φιλικὰς παραιτούμενος. ( Vers. 418.) Τὸ δὲ, λίσσομαι ἀνέρα τοῦτον, ἢ κατά 

20 τινα τῶν ἀντιγράφων, λίσσωμ᾽ ἀνέρα τοῦτον καὶ ἑξῆς, ἐρεῖ ἄν nore γέρων ἱκετεύσων ἄγριον ἄνϑρωπον. 
Ὁ δὲ στερηϑεὶς πολλῶν ἑταίρων ἢ ὅλως συνήϑων χαὶ ἑνὸς πάντων χρείττονος ἔχει προσφυῶς εἰπεῖν πα- 
ρῳδήσας, ὡς βούλεται, TO, ὧν πάντων οὐ τίσον ὀδύρομαι καὶ ἑξῆς. ( Vers. 429.) ' Ev δὲ τῷ πολῖ- 
ται σημείωσαι ὡς ἡ μὲν πόλις συστέλλει τὸ δίχρονον, ὃ δὲ πολίτης ἐχτείνεν αὐτό. ( Vers. 431.) Ort 

bid οὕτως ἀδινοῦ ἐπὶ ἽἝχτορι ἐξάρχει γόου ταῖς περὶ αὐτήν" τέκνον, ἐγὼ Jal τί νυ βείομαι, 

5*rovv τί δὴ βιώσομαι," αἰνὰ παϑοῦσα σεῦ ἀποτεϑνειῶτος, ὃ, ἤγουν Og, LOL νύχτας τὲ χαὶ ἢ ἦμαρ 60 

εὐχωλὴ. χατὰ ἄστυ πελέσχεο, πᾶσι τ᾽ ὄνειαρ Τρωσὶ τὲ χαὶ Τρωῇσι χατὰ CMT ot dài ϑεὸν ὡς δειδέ- 

dato" ἢ γάρ κέ σφι μάλα μέγα χῦδος ἔησϑα ζωὸς ἐ ἐών" νῦν αὖ ϑάνατος χαὶ μοῖρα χι "χάνει. ὃ γυναικε- 1278 
κῶς ἡ γραῦς xcv ἀφέλειαν προσέϑετο. ἤρκει γὰρ ἄλλως καὶ δίχα τούτου r0, ζωὸς ἐὼν, εἰς τὸ ἐμιφῆναι 
μηκέτι ζῆν τὸν “Ἕκτορα. ἔστι δὲ ὅμως αὐτὸ σαφέστερον διὰ τοῦ viv «v ϑάνατος καὶ ἑξῆς. καὶ μὴν 

3o ἤρχει πρὸς σαφήνειαν καὶ τὸ, σεῦ ἀποτεϑνεῶτος, ἀνωτέρω λεχϑέν. ὅτι δὲ τοῦ μοῖρα παράγωγον xai 

Mototyog τὸ κύριον, δῆλον ἐχ τῶν παλαιῶν. Ὅρα 3i c ὅτι ὃ μὲν γέρων ἀνωτέρω), μετὰ καὶ σχήματος ἐλά- 

λει κυλεόμενος εἰς γῆν, ἧ δὲ Exafn λαλεῖ μόνον, οἷα πρὸ OÀ* γου καὶ αὐτὴ ἀρχούντως ἑαυτὴν σχημα- 10 
138ϑτίσασα πρὸς πένϑος, ὅτε τὸν πέπλον ἀνεῖχε καὶ τὸν μαζὸν ζῶντι τῷ ἽἝχτορι. ὀλιγολαλεῖ δὲ κὰν- 

ταῦϑα, ὡς καὶ πρὸ τούτου, οἷα γυνὴ μὴ λέγειν εὔπορος. δειλὴ δὲ καὶ νῦν ἡ δειλαία, καϑὰ καὶ ἐν τῷ, 

Πάτροχλέ μοι δειλῇ κεχαρισμένε. Τὸ δὲ βείομαι ἄχρηστον λόγῳ πεζῷ. γίνεται δὲ ἀπὸ τοῦ βῶ βείω, 

ὡς χρῶ χρείω, ϑῶ ϑείω, ἢ καὶ ἄλλως ἀ ἀπὸ τοῦ βέω πλεονασμῷ τοῦ i ὁμοίως τῷ σέω σείω. (Vers. ml 
Τὸ δὲ ἀποτεϑνειῶτος περισσὴν ἔχει τὴν πρόϑεσιν, ὡς καὶ τὸ κατατε ϑνειῶτος, 7) xci ἄλλως, ἐχεῖ "μὲν 20 

ἡ κατὰ πρόϑεσις τὸν χάτω ἐν "Aidov τόπον δηλοῖ, ἐνταῦϑα δὲ ἡ ἀπὸ τὸν μαχρυ σμὸν τῶν ϑνησχόντων. 

( Vers. 4353.) Εὐχωλὴ δὲ ἦν ὃ “Ἔχτωρ τῇ μητρὶ χαὶ τοῖς ἐν τῷ ἄστει, ἤγουν χαύχημα, ἢ μᾶλλον 
49 σεμνότερον, Xara τὴν κοινῶς λεγομένην εὐχὴν, ὡς καὶ ᾿Αχιλλεὺς ἐν τῷ ἑαυτοῦ παιήονι ἐδήλωσεν. ἐϑέλει 

γὰρ ὃ εὐεργετούμενος ὡς οἷα ϑεῷ τῷ εὐεργετοῦντε εὔχεσϑαι. διὸ καὶ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ φησί τις πρὸς εὐερ- 
γέτην, ὅτι ϑεῷ ὡς εὐχοίμην ἄν σοι. καὶ πρὸ τούτων δέ που ηὔχοντό τινες ϑεῶν Διὲ INésrogi vs ἀν- 

δρῶν. χαὶ a * Égidél δὲ ἐρεῖ ὅτι ϑεὸν ὡς δειδέ'χατο τὸν ἽἝχτορα οἱ ἐν τῇ Τροίᾳ, ἤγουν ἐδέχοντο, ἐδὲ- 30 
ξιοῦντο. τοῦτο δὲ καὶ ὁρισμός ἐστιν οἷον εὐχῆς, ἵνα εἴη εὐχὴ ϑεοῦ δεξίωσις ὑπ ̓ ἀνϑρώπων, ὕὅϑεν ἴσως 
xci εὐχὴ λέγεται ὀἱονεὶ εὐεχὴ διὰ τὸ τοῦ εὖ ἔχεσθαι ἤτοι τοῦ ἀρίστου τὸν τοῦτο ποιοῦντω. ᾿ἱστέον δὲ 

ὅτι τῆς εὐχωλῆς παρώνυμόν ἐστι παρὰ τῷ δειπνοσοφιστῇ οἱ εὐχωλιμαῖοι, 0 πέρ ἐστιν ̓  Ελληνιστὶ éous- 
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νευτιχὸν λέξεως 1" ἀλατικῆς, λεγούσης, σιλοδούρους τοὺς τῷ βασιλεῖ σφῶν συξῶντας χαὶ συναποϑνή- 

σχοντας xci TOUT αὐτὸ εὐχομένους. ὅτι δὲ καὶ παρὰ Πέρσαις τοιούτου βίου ἦσαν ἄνϑρωποι συναπο- ^ 
λήγοντες τῇ βασιλικῇ ζωῇ, καὶ τέλος τῆς μετ᾽ ἐκείνων τρυφῆς τὸ χαὶ συναποϑνήσκχειν ἔχοντες, αἱ igro- 

ρίαι δηλοῦσιν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἀπορούντων τινῶν, πῶς ovx ἔπαϑέ τι μέγα xaxov ἡ Exch ὃ ὁμοίως τῇ 

᾿Ανδρομάχῃ, ἐφ᾽ οἷς ἑώρα τὸν “Ἕκτορα πάσχοντα, ἡ γὰρ ̓ Ανδρομάχη ἐγγὺς ἦλϑεν ἀπολέσϑαι, ὡς εἰσό- 

μιεϑα, φασὶν οἱ παλαιοὶ, ἐν τῷ χαϑεστῶτι τὴν ᾿ Εκάβην εἶναι καὶ διὰ τοῦτο μὴ λειποψυχῆσαι, διότι 

i Gc ἦν φόνων υἱῶν. καὶ ἄλλως δὲ, προενήρξατο τῆς λύπης, ὅτε διωχόμενον ἑώρα τὸν "Exropa* τῇ 

μέντοι ᾿Ανδρομάχῃ ἄϑρουν προσπίπτει τὸ χακόν" διὸ καὶ πάσχει ὅσα ἐρεῖ ὃ ποιητής. (Vers. 458.) 
4o Ort χἀνταῦϑα κεῖται τρόπος ἐτυμολογικὸς ἐ ἐν τῷ, οὔπω τι πέπυστο" οὐ γάρ οἱ κἄγγελος ἐλϑὼν ἤγγει- 

λεν. ἀπὸ τοῦ ἀγγέλλειν γὰρ ὁ ἄγγελ ος. ὃ δὲ λόγος οἰκεῖος ἐπὶ ἔτι ἀνηχούστου καχοῦ. ἡ δὲ ῥηθεῖσα 10 
ἐτυμολογία συγγενὴς μέν ἐστι πρὸς τὸ, leig ἐρέουσα, κοινοτέρα δὲ ἐ ἐκείνης καὶ σαφεστέρα. ᾿Ιστέον δὲ 

ὅτι περὶ ᾿Ανδρομάχης ἐλέχϑη ὁ ῥηϑεὶς ἐτυμολογικὸς λόγος. φησὶ yag* ἄλοχος δ᾽ οὔπω τι πέπυστο 
"Exrogog' οὐ γάρ oi τις ἐτήτυμος ἄγγελος ἐλϑὼν ijyyak, ὅττι ῥά οἱ πόσις ἔχτοϑι μίμνε πυλάων, ἀλλ, 
ὡς ἅπαξ που ὃ ἀνὴρ ἐπέσκηψεν αὐτῇ, ἐταλασιούργει. φησὶ γάρ" ἀλλ ἢ y ἱστὸν ὕφαινε μυχῷ δόμου 
ὑψηλοῖο, δίπλακα πορφυρέην, καϑά mov πρὸ αὐτῆς ἡ ̓ Ελένη, ἐν δὲ ϑρόνα ποιχίλ᾽ ἔπασσε, χαὶ ἑξῆς. 
τί μὲν οὖν ἡ δίπλαξ δηλοῖ, προείρηται. ϑρόνα δὲ ( Vers. 451.) κυρίως μὲν τὰ ἐκ θηρίων ἢ τὰ ἐκ γῆς 
ἀναϑορόντα ὀνήσιμα φάρμακα, νῦν δὲ κατὰ μετουσίαν ϑρόνα ἤγουν φάρμακα ἔφη τὰ βεβαμμένα 
λίνα 1) ἔρια. ἐπεὶ καὶ φαρμαχῶνες τὰ βαφεῖα ἐκαλοῦντο, καὶ φαρμάσσειν τὸ βάπτειν ἐλέγετο παρὰ 
τοῖς παλαιοῖς, ὥστε ὁμωνυμεῖ τοῖς ἐνεργητικῶς ποιοῦσι ϑρόνοις, ἤγουν τοῖς βοτανώδεσι φαρμάχοις, 
τὰ πάσχοντα τὴν βαφὴν ἔρια καὶ ὡς εἰπεῖν ϑρονευόμενα ἤτοι φαρμακευόμενα. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι χατὰ 20 

5ozoAvevvuiag λόγον τὰ ϑρόνα καὶ φάρμαχα xol κάλλη ἐλέγοντο παρὰ τοῖς παλαιοῖς. "φησὶ γοῦν 

Παυσανίας" κάλλη, ἄνϑη, βάμματα, ὅϑεν καὶ καλλύνειν τὸ κοσμεῖν καὶ σαροῦν. ἴσως δὲ ἐκ τούτου 
καὶ κάλλαια παρὰ τῷ κωμικῷ οἱ πώγωνες τῶν ἀλεχτρυόνων, καὶ τὰ ἐν τῇ αὐτῶν δὲ οἱρᾷ πτερὰ κατὰ 
«Αἴλιον Διονύσιον. εἰ δὲ χαὶ ὁ καλλάϊνος χιτὼν ἐντεῦϑεν ποϑὲν παρωνόμασται, ovx ἔστιν ἀπισχυρί- 
σασϑαι, εἰ καὶ εἰχός ἐστι. Τὸ δὲ ῥηϑὲν nacouv Κυπρίων, φασὶ, λέξις, ὅϑεν καὶ ὃ παστός. τὸ μέντοι 

ἕτερον πάσσειν τὸ ἐν τῇ v ῥαψφῳδίᾳ κοινόν ἐστιν, ἐξ οὗ καὶ τὸ ἁλίπαστον καὶ τὰ παρὰ Zio Διονυσίῳ 

παστὰ, érvoc δηλαδὴ ἀλ φίτοις μεμιγμένον. καὶ ἐπίπαστα, φησὶν, αὐτὰ τὰ ἄλφιτα. Ὅρα δὲ χαὶ ὅτι ἐπὶ 

"Ἑλένης μὲν ὥρισε, τί ἐνεστοίκελλε τῇ δίπλαχι" ἐνταῦϑα δὲ οὐχ᾽ ὥρισται ὃ ποικιλμιός. ᾿Ιστέον δὲ χαὶ ὕτι 

τὸ, μυχῷ δόμου; περιέργως εἶπεν ὃ ποιητὴς, ἵνα δυσηχόως i ἔχῃ: τῶν κατὰ τὸν “ἕχτορα ἡ ̓ Ανδρομάχη 

ἐνδοτάτω οὐσα. ἐκώλυε δὲ ῥαόνως ἀκούειν καὶ ὃ τοῦ ὑγαίνειν χτύπος, OV ἡ XtQxig ἐποίει. (Vers. 442.) 3o 

Ὅτι περιπαϑὲς ἐνταῦϑα zo τὸ, χέκλετο AvÓpouayn ἀμφιπόλοισιν ἐὐπλοκάμοις κατὰ δῶμα ἀμφὶ πυρὶ 
στῆσα! τρίποδα μέγαν, ὄφρα πέλοιτο "Exzvoot ϑερμὰ λοετρὰ μάχης à γοστήσαντι. αὐτὰ δὲ οὐ μόνον 

60 οὐκ εἰς ἀπόλαυσιν ὁ ἄρτι, ἀλλ᾽ οὐδὲ τεϑνεῶτι τῷ ἀνδρὶ, ὡς yovv χϑόνια φασὶ λουτρὰ, ἐγένον ἦτο χρή- 

pas ἑλκυσϑέντι, ὡς ὁ ποιητὴς ἐρεῖ, ἀχηδέστως ἤτοι ἀφροντίστως ἢ ἀνενταφιάστως. ἐπισημαίνεται 

δὲ τὴν ἀτυχίαν καὶ ὁ ποιητὴς, εἰπών" νηπίη. οὐδ᾽ ἐνόησεν, 0 μιν, ἤγουν ὅτι αὐτὸν, μάλα τὴλε Aot- 

τρῶν χερσὶν yiMjog δάμασε γλαυχῶπις ᾿ϑήνη. (Vers. 443.) Ὅρα δὲ καὶ ἐνταῦϑα τὴν ἀμφί πρό- 

ϑεσιν δοτιχῇ συνοῦσαν ἐν τῷ, ἀμφὶ ael στῆσαι. Τρίποδα δὲ λέγει μέγαν τὸν χαὶ λοετροχύον ; χαλού- 

pevoves ὁποῖον καὶ TQ "Ἀχιλλεῖ ἐν τοῖς ἑξῆς “ϑερμαίνει ὃ 0 βασιλεὺς, εἰ καὶ μὴ πείϑει λούσασϑαι. εἰς ὅσον" 

δ᾽ ἂν ἦν μέγας, ἐλέγχειν c ὕμως ἔχει τὴν ὑστέραν βλαχείαν τῶν ἡρωίζειν δοχούντων στρατηγῶν, οἱ Oi 

127 ϑτρίποδας Ü«o* neivovauw , ἀλλὰ ποταμοὺς ὕλους αυριφλεγέθοντος ἀναστομοῦσιν ἑαυτοῖς, OU ῥύπους138 

4) βρότους αἱματόεντας ἀπολουόμενοι, ἀλλ᾽ ὡσεὶ καὶ ἰχϑύες ἐγκυβιστῶντες πρὸς ἄνεσιν. (Yers. 444.) 

Θερμὰ δὲ λοετρὰ ἔφη πρὸς διαφορὰν τῶν ψυχρῶν, οἷς οἱ καλοὶ 1, ἥρωες, ἱδρῶ ἀπεψύχοντο. τὰ δὲ τοιαῦτα 

καὶ ᾿Ηράκλεια λουτρὰ ἡ παροιμία ἔλεγεν... ἦσαν δὲ ταῦτα πρώτως χαὶ κυρίως τὰ ἐκ γῆς αὐτοφυῶς ἄνα- 

διδόμενα ἐπὶ ἀναψυχῇ, φασὶν, “Ἡρακλέος. ἀϑλοῦντος. ἀλλ οὗτος μὲν ὃ λόγος, ὃν οἷδὲ καὶ ὃ χω- 

μικὸς ἐν Νεφέλαις, τοῖς ἀποσεμνύνουσι τὴν τρυφὴν ἐϑέλει συμφῳνείν οἵ περ. οὐ “μόνον τὰ ἐκ. γῆς 

φαινόμενα πάντα ϑερμὰ λοετρὰ ἱέρουν τῷ Ἡρακλεῖ, ἀλλὰ καὶ τὰς μαλαχὰς στρωμνὰς “Ἡρακλέος 
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χοίτας ἐκάλουν wg οἷα τρυφεροῦ. ἕτεροι δὲ τῶν μάλιστα νεωτέρων, ὡς καὶ 0 “Ἱμεραῖος Στησίχορος, 
ἀλλοῖον παραδεικνύουσι τὸν Πρακλέα, ἐν λῃστοῦ σχήματι περιπορευόμενον., ξύλον ἔχοντα καὶ λεον- 

τὴν xci τόξον. ( Vers. 449.) To δὲ νηπίη καινότερον διάκειται. εἰωϑὼς γὰρ ὃ ποιητὴς τὸ νήπιος ἐπὶ 
μυχτηρισμῷ καὶ Voy ἐπιφωνεῖν ἐνταῦϑα ὡς οἰχτιζόμενος. τὴν ““Ινδρομάχην οὕτως ἐπειρώνησε. νηπία 

γὰρ αὕτη, OUz O*rL φαῦλόν τι διαπράττεται, ἀλλ ὅτι αὐτὴ μὲν διανοεῖται τὰ ῥηθέντα, ὃ δὲ ἀνὴρ 

μάλα τῆλε λοετρῶν δεδάμασται. Καὶ ὅρα τὸ μάλα, ἢ ἀκαίρως καὶ αὐτὸ προστεϑὲν, ὡς καὶ ἐπὶ ἄλλων 
ἔγνωσται, οὗ γὰρ μάλα τῆλε ὃ “Εχτωρ ἔπεσεν, ὃ ἐγγὺς που τῆς Τροίας δαμασϑεὶς, ὡς καὶ βλέπεσϑαι, 
ἢ οὐ τοπικῶς κείμενον ἀλλὰ πραγματικῶς, ὡς τοῦ "Exropog μάλα τῆλε γενομένου τοῦ ἐπὶ ἀναψυχῇ 
λούσασϑαι κατὰ τὸν γυναιχὸς σκοπόν. (Vers. 446. 2 Lig δὲ τὸ, γλαυκῶπις ᾿“ϑηνᾶ, εἰ καὶ πολλὰ 

προείρηται, ὅμως ἀναμνηστέον κἀνταῦϑα, ὅτι τὰ παρὰ τὸν ὦπα τετραχῶς. οἱ ὀνοματοϑέται ἔστρειμψαν. 
ἐξ αὐτοῦ γὰρ τὰ μὲν διὰ τοῦ wg οἷον εὐωπὸς, τὰ δὲ διὰ τοῦ ὠπῆς, οἷον ὃ κυνώπης, οὗ κπλητικὴ 
ὦ κυνῶπα, καὶ ϑηλυκὸν ἡ κυνῶπις, ὁποῖον καὶ ἡ Pp τὰ δὲ διὰ τοῦ ὧψ, xol αὐτῶν τὰ uiv 

βαρύτονα, ὡς ὃ Κέρκωψ καὶ ὃ Κύχλωψ, τὰ δὲ ὀξύτονα, ὡς τὸ εὐὼψ εὐῶπος, καὶ γλαυκὼψ γλαυχῶ- 

πὸ: παρὰ Πινδάρῳ. δῆλον δὲ ἐκ τῶν παλαιῶν καὶ ὅτι τὸ γλαυχὸν ὀφϑαλμῷ τε ἐπιλέγεται xol ϑα- 
λάσσῃ καὶ ἐλαίᾳ διὰ τὰ φύλλα καὶ ἐλαίῳ. φέρεται γὰρ καὶ yAavxoU ἐλαίου χρῆσις ἐν τοῖς τοῦ ᾿48ϑη- 
γαίου. (Vers. 447.) Ὅτι κωκυτοῦ ijxovosv »; AvOpouay) καὶ οἰμωγῆς ἀπὸ πύργου, ἧς πάνυ μεγάλης 
οὔσης, ὡς προδεδήλωται, tO" TO ἡ) γυνὴ. ὡς εἰκὸς, εἰ xol ἐν μυχῷ δόμου ὕφαινεν. τῆς δ᾽ ἐλελίχϑη 20 
γυῖα, χαμαὶ δέ οἱ ἔκπεσε κερκίς. ὑπὸ γὰρ πάϑους τῶν μελῶν αὐτῇ χαλασϑέντων ἀχρατὴς γίνεταιν 
τῶν ἐν χερσίν. ὡς δὲ καὶ αἰδοίης ἑκυρῆς ὀπὸς ἔχλυε, (Vers. 451.) τουτέστι τῆς πενϑερᾶς ᾿Εχάβης, 

ἧς καὶ ὃ ἀνὴρ αἰδοῖος ἑκυρὸς τῇ “Ἐλένῃ που προσεφωνήϑη,, τότε δὴ τοῦ καχοῦ ἐπαυξανομένου, ἐγκε- 

λεύεται “δικωῇσιν ἐὐπλοκάμοισιν οὕτω" δεῦτε, δύω μοι ἕπεσθον, Dou , ὅτιν᾽ ἔργα τέτυχται" αἰδοίης 

ἑχυρῆς ὑπὸς ἔκλυον, ὡς ἐγράφη. ἐν δέ μοι αὐτῇ στήϑεσι πάλλεται ἦτορ ἀνὰ στόμα, νέρϑε δὲ γοῦνα 

πήγνυται" ὃ δὴ πᾶς εἴποι ἂν φόβῳ μεγάλῳ ἐναποληφϑείς. Εἶτα (Vers. 454.) καὶ στοχασαμένη τοῦ 
xaxoU πρῶτα μὲν ἀορίστως φησίν" ἐγγὺς δή τι κακὸν “Πριάμοιο τέχεσσιν. εἶτα καὶ εὐστοχώτερον ἐπι- 

βάλλουσα ἐπάγει μετὰ οἰκτίστης προαναφωνήσεως" αἱ γὰρ ἀπ᾽ οὔατος εἴη ἐμεῦ ἔπος, ἀλλὰ μάλ αἰνῶς 
δείδω, μὴ δή μοι ϑρασὺν " Exroge δῖος ᾿ΑΙχιλλεὺς, μόνον ἀποτμήξας πόλιος, πεδίονδε δίηται, ἤγουν 
διώκῃ κατὰ τὸ πεδίον, καὶ δή μιν καταπαύσει ἀγηνορίης ἀλεγεινῆς, ἢ μιν ἔχεσχεν. ἣν καὶ ἐφερμη- 
νεύουσα φησίν" ἐπεὶ οὔποτ᾽ ἐνὶ πληϑύϊ μένεν ἀνδρῶν, ἀλλὰ πολὺ προϑέεσχεν, τὸ ὃν μένος οὐδενὶ 
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εἴκων, ἤγουν οὐδενὶ κατὰ TO μένος ὑποτασσόμενος" ὁ δὴ ἀγηνορία ἐστίν. *oi δὲ μεϑ' “Ὅμηρον ovy 3o 
er , t. ^. aJ E * Ὁ 7 , , 2 * » » 2^ € E - , , ^ 

οὕτω φραζουσιν, ἀλλ᾽ αὐτοὶ τοῦ οἰκείου μένους οὐδενὶ εἴκων εἴποιεν ἄν, ὡς αὐτοῖς συνηϑες. δύναται δὲ 

καὶ ἄλλως τὸ Ὁμηρικὸν εἰρῆσϑαι ἀντὶ τοῦ, μηδενὶ ὑπάγων καὶ ὑποτάσσων ἑαυτόν. καὶ ταῦτα μὲν 
3 - - - , ' , € , , , 3 , 

ἡ “Ανδρομάχη νῦν. Ὅτε δὲ στᾶσα ἐπὶ τοῦ τείχους ἐνόησε τὸν ἄνδρα ἑλκόμενον πρόσϑεν πόληος ἀκηδέ- 
στως, ὡς προείρηται, τότε δὴ ἐκπεσοῦσα τοῦ προοιμιάξεσϑαι τὸ πάϑος τοῦ μεγάλου ἀγῶνος γίνεται 
καρδιώξασα, ὥς ῥηϑήσεται. ( Vers. A7. ) Ἰστέον δὲ ὡς οἰμωγὴ μὲν & TOU οἰμώξω; αὐτὸ δὲ ix τοῦ 
OL μοι καὶ τοῦ ὠζειν, ὃ περ ἀπὸ τοῦ ὦ γίνεται. τούτου δὲ ἡ χρῆσις παρ᾽ «Αἰσχύλῳ ἐν Εὐμενίσι. λέγεν 

δὲ περὶ τοῦ τοιούτου ῥήματος καὶ Αἴλιος Διονύσιος οὕτω" ὦζειν, τὸ ϑαυμάζειν, ὡς ὦ λέγειν, καϑὰ Qu ς 6 , μ ᾽ xd 
* 5 , ' » , 8 —- , s.c ^ * 

xol οἰμώξειν τὸ οἴμοι λέγειν, καὶ φεύζειν τὸ φεῦ λέγειν. (Vers, 451.) Xuusiucct δὲ καὶ oru. EAévn 
* € M , - * x - P * , , € A S. μὲν τὸν ἑκυρὸν Πρίαμον αἰδοῖον xai δεινὸν προσφωνεῖ, τῇ αἰδοῖ τὸ δέος συγκεράσασα ὡς ἐχρῆν" dv- 

δρομάχη δὲ ovz' οὕτω τὴν ἑχυρὰν ' Εχάβην προσεῖπεν, ἀλλὰ μόνον αἰδοίην. καὶ ἔστι μέν ποτὲ σύγχρα- 
TOV αἰδοῖ τὸ δέ og τὰ πολλὰ δὲ ἀδεὴς ἡ αἰδὼς καὶ ἃ ὃς ἡ ἐπὶ διδασκάλων τοῖς ἤδ τὸ δέος, ὡς τὰ πολλὰ δὲ αδεὴς ἡ αἰδὼς καὶ ἄχρατος φόβῳ, ὡς ἡ. ἐπὶ ς ἤδη 

, Sot , , - “ « , » ἢ 2 ' ' 
τελείοις χαὶ ἡ ἐπὶ γονέων καὶ φίλων: xci εὐεργετῶν, ἥτις ἁπλούστερον ἔχει καὶ ἀφελέστερον. διὸ κατὰ 

τοὺς παλαιοὺς ᾿᾿ϑήνῃσιν αἱ κδοῦς xai ἀφελείας ἦν βωμὸς περὶ τὸν τῆς ἸΤολιάδος AO vag νεῶν, χαϑὰ ἀφ-: 

χαὶ “Παυσανίας ἱστορεῖ, ἃς οἱ μὲν παιδαγωγοὺς, οἱ δὲ τροφοὺς τῆς ϑεᾶς γενέσϑιαι φασίν. ἔστι δὲ 

αὐτὸ αἴνιγμα τοῦ γρῆναι τὸν διδασκόμενον 1) τὰ πρὸς φρόνησιν ᾿᾿ϑηνᾶν ἢ τὰ πρὸς ἄλλας τέχνας , ὧν 
᾿Αϑηνᾶ à ἐπιστατεῖ, αἰδῶ τε τηρεῖν εἰς τοὺς διδασχάλους καὶ ἀφελῶς αὐτοῖς προσφέρεσϑαι x«l ἀπεριέρ- 

γως οἷα μὴ εἰδότας. τὸ γὰρ ἔξω τοῦ δέοντος περίεργον πονηρίαν τε ἔχει ἀπρεπῆ καὶ τοὺς διδασχάλους: 
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λυπεῖ. ὅτι δὲ ἀφέλ ειαν οὐ μόνον ἐπὶ ἁπλότητος οἱ παλαιοὶ ἐτίϑονν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ μεγαλείου τινὸς καὶ 
ἐνδοξότητος, ἐν βητοριχοῖς δηλοῦται λεξικοῖς. ( Vers. 44 8. ) To δὲ χαμαὶ ἐχπεσὸν χαμαιριφὲς λέγεται. 
Κερχὶς δὲ, ὡς πολλαχοῦ δηλοῦται. erdjetomen dS ἀπὸ TOU χρέκω γάρ, 0 δηλοῖ τὸ ryO, γίνεται 

χατὰ μετάϑεσιν. ἐχ τούτου δὲ χαὶ ὕρνεον ἡ κρὲξ», ὡς παρεμφαίνει ὁ κωμιχὸς ἐν τοῖς Ὄρνισιν. ἴσως δὲ 

οὕτω; us χαὶ προεγράφη; χαὶ ὁ χίρχος ἀπὸ τοῦ χρίξειν χατὰ μετάϑεσιν προς διαστολὴν τοῦ ὀργάνου 

κρίχου. E ὧν xai ῥῆμα, τὸ «gu, ( Vers. 450.) To δὲ ἴδῳμε ἐ ἐχ τοῦ ἴδοιμι ἐ ἐκτέταται τὴν παραλήγου-1885 
σαν; ὥς που o TO τύχῳμι ἐχ τοῦ voip δεύτερα δὲ αὐτῶν (Org zat τύχῳς oU. εὕρηται, εἰ xa 

5o τὸ ἀνάλογον ἀπαιτεῖ. ἴσως δὲ οὐ γέγονε "συναλοιφὴ διχρόνου ἐχ TOU ἴδωμι, ἀλλὰ διρρϑόγγου ἐχ τοῦ 
ἴδωμαι ἤγουν ϑεάσωμαι. ers 452. ) To δὲ, ὅτινα ἔργα: ποιητική ἐστι χαὶ αὐτὸ λέξις ἀντὶ τοῦ τίνα 

πλεονασμῷ τοῦ ὃ ὁμοίως τῷ ὅτῳ καὶ ὕτοισι χαὶ ὑτέοισι καὶ Orto ἀντὶ τοῦ οὗτινος, οὗ κοινότερον τὸ 10 

ὅτου; ᾧ ἰσοδύναμον. καὶ TO Üov ἀντὶ TOU ob, oiov, δου χράτος ἐστὶ μέγιστον. Τὸ δὲ, πάλλεται ἤτορ 

ἀνὰ στόμα, ἀντὶ τοῦ οὕτως "n καρδία πατάσσει; ὡς εἰ μὴ τὰ ἐπέχοντα nv, yevéaÜ ow ἂν αὐτὴν «va τὸ 

στόμα, χαὶ διεχπεσεῖν τῆς κατὰ φύσιν ϑέσεως τῷ ἄνω παλμῷ, χατὰ τὸ, xgadim δέ μοι στηϑέων éx- 

ϑρώσχει. ὅτι δὲ ἦτορ χαὶ νῦν τὴν χαρδίαν ἔφη): IU ΝΘ κατωτέρω ὃ ποιητὴς ἐν τῷ, παλλομένῃ apo. 

δίην. ᾿Ιστέον δὲ ὡς, εἰ χαὶ πατάσσει χραδίη χαὶ ἅλλεται τοῖς οὕτως ἀγωνιῶσιν; BIA οὐ βλαπτεταί, 

φασι; διὰ τὸ παραχεῖσϑαι τῇ καρδίᾳ TOV πνεύμονα μαλακὸν καὶ ἄνεμον ὄντα χεὶ σήραγγας ἔχοντα 
οἷον σπόγγου χατατετρημιένας y ὡς γίμεσθαι αὐτῇ τὸν παλμὸν εἰς ὑπεῖχον χαὶ μαλϑαχόν. ( Vers, 453.) 

Jovere δὲ πηγνυται ὡς χρυερὰ τῷ δέει γιγνομένα. To δὲ, ἐγγὺς δὴ τι χκαχὸν, ἐπὶ κινδύνου ἐλ πιξομένου 

ῥηϑήσεται. ὁ δὲ ἀπευχόμεγυς οἷα δεδιώς TL ἀχοῦσαι χαχὸν εἴποι ἂν ( Vers. 4954.) τὸ; eU yao ἀπ᾽ 
θο οὔατος εἴη ἐμεῦ ἔπος" ἀλλὰ μάλ e αἰνῶς δείδω, μὴ δὴ μοι τόδε) γένηται. ἔφη δέ που "τοιοῦτόν τι χαὶ 20 

ὁ Πολυδάμας. ἔστι δὲ τὸ: αἱ γὰρ ἀπ᾽ οὔατος εἴη ἐμεῦ ἔπος, περίφρασις τοῦ, εἴϑε μὴ ἀκούσαιμι, 

ἀλλὰ δηλονότι πόρῥω εἴη τῆς ἑμὴς ἀχοῆρ. (Vers. 457.) "ynvogíav δὲ δοχεῖ zal ἐνταῦϑα λέγειν φιλα- 

λήϑως τὴν ϑρασύτητα. ὁ γὰρ ὡς ἐρῥέϑη ϑρασὺς ἽἝχτωρ xa uoto λόγον χαὶ ἀγηνορίαν ἔχειν ῥηϑη- 

σεται. εἰ δέ ποτε καὶ ἐπὶ ἀνδρίας ἡ α) γηνορία , ἐνταυϑαὰ yovv οὐχ᾽ οὕτω φαίνεται διά τὲ τὴν εἰρημένην 

ἀχολουϑίαν καὶ διὰ τὴν προσϑικην τοῦ ἀλεγεινῆς. ἡ γὰρ ἐπ ᾿ ἀνδρίας «γηνορία οὐχ᾽ οὕτως ἀλεγεινή.- 

12ϑοταύτην δὲ zal μένος που UD σεμνότερον τοῦτο γε εἰποῦσα ; οὐχ᾽ ὅτι ἐπὶ ψόγῳ ἢ γυνὴ ep *r0, ϑρα- 

σὺν "Exroga jj τὸ; ἀγηνορίας αλ ἐγεινής. χαὶ αὐτὰ γάρ, εἰ xal μετά τινος βαρύτητος καὶ ἀφελείας, 

ἐπαινετιχῶς ὅμως ἐπὶ ανδρίᾳ ἔφη. οὐ γὰρ ἂν τὸν ἔχϑεστον yia δῖον χαλοῦσα δυσφημοίη ἂν τὸν 

ἄνδρα ἡ γυνὴ, ὥς πὲρ οὐδὲ ὅτε ἔλεγε, δαιμόνιε, φϑίσει σὲ τὸ GOV μένος. ᾿Ιστέον δὲ χαὶ Ort ἡ ἀγηνορία 
xci ἄλλως ἐτυμολογουμένη δύναται xci οὕτω χαϑίστασϑαι. λέγοιτο γὰρ ἂν ἀγήνωρ καὶ ὁ τῶν ἄλλων 30 
προάγων ἀνέρων ἤτοι ἀγδρῶν. διὸ χαὶ ὁ ποιητὴς ἐνταῦϑα εἰπὼν ἀγηνορίαν ἐπάγει" ἐπεὶ οὔ ποτε ἐν 
πληϑὺϊ μένεν ἀνδρῶν, αλλὰ πολὺ προϑέεσκεν. ὁ δὲ προϑέων ἤτοι προάγων τῶν ἀνδρῶν καλῶς ἂν 
ἀγήνωρ λέγοιτο. (Ve 's. 458.) Ὅρα δὲ τὸ; ἐν πληϑυῖ, προς 0 αντιδιαστέλλεται τὸ; μοῦνον ἀποτμή- 
ξας, ὁ γὰρ μόνος. πρὸς πλῆϑος λέ gerat, “Ὅρα δὲ καὶ τὸ; ἣ ἐν ἔχεσχε, ἀντὶ τοῦ ἥτις αὐτὸν εἶχεν. οὐ 
γὰρ αὐτός φῆσιν εἶχεν ἀγηνορίαν, ἀλλ᾽ ἐκείνῃ αὐτὸν εἶχεν ὡς οἷα δεσποζουσα;: ὃ δὴ πάνυ ἀγήνορα δηλοῖ 

τὸν "Extoga. (Vers. 459.) To δὲ, προϑέεσχεν ἀνδρῶν, τὸν Προϑοήνορα ποιεῖ κύριον φε ερώψυμον 
το ὄνομα. ὁ δὲ τοιοῦτος τόπος ἐγκωμιὸν ἐστι ϑαρῥαλέου ἀνδρός. ποιητικὴ δὲ πάν τως παρίσωσις τὸ 

ἕχεσχε χαὶ ποϑέεσχεν. 

( Vers, 461.) Ὅτι ἡ ““υδρομάχη διὰ λύπην τὴν ἐπὶ τῷ ἀνδρὶ παλλομένη χραδίην μεγάροιο διέσσυτο 

Meier ἴση» τουτέστι βαχχιχῶς, μανιχῶς, οὐ κατὰ χύσμον. σὺν οὐδενὶ γὰρ κόσμῳ ἐχινοῦντο Gi áo 

Baexycw, ὀπαδοὶ οὖσαι Διονύσῳ πρέπουσαι τῷ ΔΙαινόλῃ. διὸ χαὶ αὐταὶ Mowese , αἵ καὶ τεϑῆναι 

Διονίσου προεῤῥέϑησαν. Ὅρα P ὕτι TO ἴση ἀντὶ τοῦ ὁμοία εἶπεν, οὐχ ἐπὶ ποσοῦ λαβὼν ἀλλὰ ποιότη- 

20 τὸς, κχαὶ ὅτι οὐχ ἠϑέλησε nAerU* voi τὴν παραβολὴν. ἵγα μὴ τὰ περὶ τὰς Μαινάδας ἐκθέμενος δόξῃ 
λέγειν οὐ σεμνὰ, ἔτι δὲ χαὶ ἐκφαίνειυν μυστήρια. ( Vers. 462. ) Ὅτι ̓ Ανδρομάχη, ὡς εἶδεν ἐκ τοῦ τείχους 
τὰ χατὰ TOV ἄνδρα, ἔπαϑεν & d περ ἱστορεῖ Ὅμηρος, εἰπών" αὐτὰρ ἐπεὶ πύργον τε καὶ ἀνδρῶν ἷξεν 

ὑμιλον, ἔστη παπτήνασ᾽ ἐπὶ τείχεϊ" τὸν δ᾽ ἐνόησεν ἑλχόμενον πρόσϑε πόλιος" ταχέεξ δέ μιν ἵπποι 
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1386£Axov ἀκηδέστως , ὡς ἐῤῥέϑη. oido, ἡ ἐπὶ νῆας" τὴν δὲ κατ᾽ ὀφϑαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν » ὅ ἐστι 
βοϑεῖα σχότωσις ὡς οἷα καί τις νύξ ̓ ἤριπε δ᾽ ἐξοπίσω, ἀπὸ δὲ ψυχὴν ἐκάπυσσε" τὴλε δ᾽ ἀπὸ χρατοὸς 30 
p δέσματα σιγαλόεντα ἄμπυκα x rengu aov Ty 10) πλεχτὴν ἀναδέσμην, ko 'δεμνόν ^, 9 ῥά οἱ 
δῶχε χρυσὴ ᾿“φροδίτη ἤματι τῷ, ὅτε μιν ἡγαγ TN “Ἕκτωρ ex δόμου ᾿Ηετίωνος, ἐπεὶ πόρε μυρία Sora; 

0 ἐστι δῶρα προιχῷα. (Vers. 467.) Ἔστι δ᾽ ἐριπεῖν μὲν τὸ εἰς ἔραν πεσεῖν ἁπλῶς" ἐριπεῖν δὲ ἐξοπίσω 
τὸ χλεϑεῖσαν ὑπτίαν πεσεῖν. “Ἵποχαπύσαι δὲ ψυχὴν TO ἀποπνεῖσαι. aeq og γάρ, φασι; τὸ πνεῦμα, 
ἐξ οὗ τὸ χεκαφηόται Üvuov. τὸ δ᾽ αὐτὸ χαὶ ὁ χάπος; ἐξ οὗ χαὶ ὁ χῆπος, ὡς ἀλλαχοῦ εἴρηται. ἐξ αὐτοῦ 
δὲ καὶ χάπη ἡ χαταπγεομένη ὑπὸ τῶν ἵππων gen. αὐτὴ δὲ xci ἀπὸ τοῦ χάπτω δοκεῖ γίνεσϑαι. ἀπ᾿ 
αὐτῆς δὲ navavit κατὰ «ΑΓ ἴλεον Διονύσιον; μηχάνημα τι τροχῷ ἐμφερὲς, δι᾿ οὗ τὸν τράχηλον διεῖρον 

10 τῶν ὑποζυγίων ὥστε μὴ eod ieu, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν αἀνϑρώπων, ὥστε, φησὶ, μὴ. δύνασϑαι τὰς χεῖρας 

τῷ στόματι προσάγειν. χαὶ ἔοικε χατὰ τούτους τοὺς λόγους παυσικάπη λέγεσϑαι, ὡς παύουσα τὴς χάπης 
ἢ τοῦ χάπτειν; 0 ἐστι τοῦ ἐσϑίειν. πρὸς δὲ τὸ, ψυχὴν ἐκάπυσεν, ἐναντίον τὸ ἄμπνυτο, του" τέστιν áo 
ἀγνέπνευσεν y ὡς κατωτέρω φησὶν; 0 ἐστιν ἦλθεν εἰς τὴν προτέραν πνοὴν. ὃ καὶ ἐφερμηνεύων εὐϑὺς 

ἐπάγει" χαὶ ἐς φρένα ϑυμὸς ἀγέρϑη, τουτέστιν ἡ ζωτικὴ ψυχικὴ δύναμις συνήχϑη; σχεδασϑ εἶσα οἷον 
τῇ λειποϑυμίῳ. ὃ δὴ καὶ ϑυμηγερεῖν συνϑέτως λέγεται» χαὶ ξωγρεῖν δὲ ἤτοι ζωὴν ἀγείρειν, ὡς εἶναι 
ταὐτὰ χατὰ πολυωνυμίαν τὸ ἄμπνυσϑαι xal ἐς φρένα Üvuov ἀγείρειν καὶ ϑυμηγερεῖν καὶ ξωγρεῖν. 
᾿Ιστέον δὲ χαὶ ὅτι, ὥς περ τολμήσας ἐρεβεννὴν. t ὃ ἐστι Quot tvi γύχτα , τὴν σχοτοδίνην. ἐκάλεσεν, οὕτω 
καὶ τὴν λειποϑυμίαν ψυχῆς ἀπόπνοιαν; xci ὅτι χαϑ᾽ ὁμοιότητα TOU ἄμπνυτο ἤγουν ἀνέπνευσεν εἴρηκέ 
τις ἀναφρονῆσαι τὸ τὴν πρώτην ἀναλαβεῖν φρόνησιν. (Vers. 468.) Δέσματα δὲ ἐν Ὀδυσσείᾳ μὲν ἐπὶ 

20 δεσμοῦ ἔϑετο βιαίου, ivravO a δὲ οὕτω λέγει τα ἐπὶ κόσμῳ τὸ γυναιχεῖον κάρη δεσμοῦντα, ὅϑεν χαὶ τὸ 
xgnósuvov σύγκειται." ᾿Ἡττιχὴ δὲ; ,gaow, ἡ λέξις. ὡς γαρ ξεσμὸς ξέσμα. οὕτω δεσμὸς δέσμα. Σιγα- 

λόεντα δὲ ταῦτα, ᾧ λόγῳ χαὶ εἵματα ἔφη σιγαλόεντα, τὰ σιγὴν δηλαδὴ ἐμποιοῦντα δι᾿ ἔχπληξιν, 
jj σιγηλὰ καὶ Gxrvna δι᾽ ἁπαλότητα. ἡνία δέ γε σιγαλόεντα καὶ χατὰ ἄλλον τινὰ τρόπον, ὡς ἀλλαχοῦ 
δεδήλωται. “ρμιππος δὲ καὶ αἀμύγδαλα σιγαλόεντα λέγει τὰ ἄϑραυστα, ὁποῖα τὰ Asyo* μένα ϑάσια. 50 
( Vers. 469. ) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι γενικῶς γυναικεῖον κόσμον δηλώσας ἐν τῷ εἰπεῖν δέσματα, εἰτα ἐπάχγευ 
κατὰ μέρος τὰ εἴδη, τὴν ἄμπυχα καὶ τὰ ἐφεξῆς, ἔστι δὲ ὦ ἄμπυξ͵ μὲν ἀρσενικῶς κατὰ τοὺς παλαιοὺς διάδη- 
μά TL πρὸς ανάδεσιν τριχῶν, ἃς περιστέλλοντες οἱ παλαιοὶ ὑπὸ τοῦτον παρῆγον. ἡ δὲ τοιαύτη φράσις 
οἷον τινὰ κούφιαν ἰδιωτικῶς εἰπεῖν διαγράφει τον ἄμπυχα. καὶ νῦν δέ, φασιν; ἀμπυχίζειν; τὸ τὰς 
ἐμπροσϑίας τρίχας ἀναδεῖν. ἐντευϑεν δὲ xol χφυσάμπυχες ἵπποι διὰ τὸ δεῖσθαι στροφίῳ τὰς κορυφὰς 

. 80 τῶν τριχῶν. ἐν δὲ θητορικοῖς λεξιχοῖς εὑρέϑη xal ταῦτα" ἀμπυχάσαι; ἀναδῆσαι, χαλενῶσαι » στεφα- 

νῶσαν᾽ xci ἄμπυξ, χαλινὸς; συγκάϑαμμα; ἐπίκρανον, χαλύπτρα, διάδημα, στειάνη" καὶ ὅτι ἄμ- 
πύχερ διαδήματα κατὰ μεταφορᾶν᾽ χαὶ ὅτι ἀμπυκίται διαδήματα" ἴσως διὰ το ἀμπέχειν τὰς τρίχας, 
ὥς φησι; Παυσανίας, 0 καὶ αἀμπυχίξειν ἔλεγον" ἐκ μεταφορᾶς δέ, φασι, xai o τροχὸς, διὰ τὸ κυχλο- 

τερὴ)ς εἰναι. δηλον δὲ ὡς καὶ ἡ κοινὴ γλώσσα παραμπύχια ἐπὶ τριχῶν λέγειν εἴωϑεν. εὕρηται δὲ καὶ 
sta Qc τοῖς ἀρχαίοις χαὶ ὅτι παραμπυχίζεταν τὸ παραπλέχεται τὰς τρίχας. «χεκρύφαλος δέ, φασι; χόσμος 
τις περὶ κεφαλὴν χαὶ αὐτὸς, λεγόμενος χροχύφαντος. ἀναδέσμη δὲ σειρεὶ; uv χύχλῳ πεῖ Qi rovg χροτά- θο 

govs &vaOovoL. Κρήδεμγον δὲ, τὸ μαφόριον. (Vers, 470.) Σηιιειοῦνται δὲ οἱ aola xal ὅτι καλῶς 

ἐπὶ μὲν ᾿ἔχαβης τῆς 7ραὸς συντόμως εἶπε, λιπαρὰν ἔῤῥιψε καλύπτρην" ἐπὶ δὲ ταύτης ὡς νέας ξειργά- 
σατο ἐνδιασχεύως τὸν κόσμον τῆς κειραλῆς. εἰ δὲ δῶρον χρυσὴς ᾿Δφροδίτης τὸ χρήδεμνον τοῦτο; ξοιχέ Tb 

4ρ χαὶ ἀπὸ χρυσέας ὕλης € ἔχειν ἐπαφρόδιτον. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι φέρεται παρὰ τοῖς παλαιοῖς χόσμος γυναικεῖος, 
ὃν περίϑετον κεφαλὴν ἐχάλουν. “στο Θεσμοφόροις" κεφαλὴ περίϑετος, ἣν ἐγὼ γύχτωρ φορῶ. 
ἄδηλον δὲ εἴτε χρήδεμνον αὕτη εἴτε ἄμπυξ εἴτε κεχρύφαλον εἴτε ὁμοῦ πάντα "ταῦτα μετὰ τῆς ἀγναδέσμης. 1981 
ἡ δὲ ῥηϑεῖσα περίϑετος κειραλὴ χαὶ περικεφαλαία, φασὶν, ἐλέγετο , χαϑὰ καὶ παραπροσωπὶς ἡ παρὰ 
τῷ προσώπῳ τιϑεμένη ἧς καϑ' ὁμοιότητα καὶ παρώπια τὸ ὀφϑαλμοῖς 1 ἵππων περετιϑέμενα δέρματα 
καὶ τὰ χάριν σχιᾶς ἀντήλιω τὰ πβοβεβλημένα δηλαδὴ τῶν προσώπων τοῖς ἡλιαζομένοις. (Vers. 471.) Τὸ 
δὲ, ἠγάγετο "Ext , χαιριωτάτη λέξις ἐπὶ γάμου. ἄγεσϑαι γάρ τινὰ γυναῖχα κυριολεχτοῦντες φαμέν. 

ΟΟΜΜΕΝΊΤΟΙΝ IriAp. Του. IV. 
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ἡ δὲ μεταφορὰ ἐκ τῶν ὑπὸ ζυγὸν ἀγομένων δαμάλεων. ( Vers. 473. ) Ὅτι ov λόγους μόνον, 0 ποιητὴς 
οἰχτροὺς ἐνταῦϑα ποιεῖ, ἀλλὰ καὶ ὄψεις περιπαϑεῖς, πὴ μὲν τὸν Πρίαμον ϑανατῶντα εἰσάγων χαὶ 

ἐξελθεῖν ἐπ᾿ Apa ϑέλοντω , κατεχόμενον δὲ ὑπὸ τοῦ λαοῦ, πὴ δὲ τὴν “Ανδρομάχην, ϑέλουσαν 

ἀπολέσϑαι 5 εἰ μὴ αὐτὴν εἶχον, 0 ἐστι χατεῖχον , γαλόῳ καὶ εἰνάτειρες; 0 ἐστιν αἱ ἀνδράδελ pou καὶ αἵ 
σύννυμφοι; ὡς πολλαχοῦ ἐρῥέϑη. Καὶ ὅρα τὸ γαλόῳ, πρὸ μιᾶς ἔχον τὸν τόνον, Gg ἐν τοῖς τοῦ “Προδώ- 

θου κεῖται καὶ “Απίωνος. φράζει δ᾽ ἐνταυϑα " Ὅμηρος οὕτω" qup δέ μὲν γαλόῳ τε καὶ εἰνάτερες ἅλις 

10 ἔσαν; διὰ τὸ ἐν αὐταῖς πολυπληϑές. αἵ ἑ, ἤγουν αἵ τινὲς αὐτὴν, Ἀμετὰ σφίσιν εἶχον ἀτυζομένην ἀπο- 

λέσϑαι ἢ ὁλέ σθαι. (yes 477. ) "Occ ἀμβλήδην γοόωσα 7 "vdgoueyi τοιαῦτα λέγειν μονῳδιχῶς" 
"Exrop y. ἐγὼ δύστηνος χαὶ ἑξῆς ὡς ῥηϑήσεται. y χρὴ γὰρ πρῶτον παρασημήνασϑαι προϑεωρητικῶς , ὡς 1387 

οὐχ ἀπὸ τῶν παρεστώτων ἁπλοΐστερον ἡ γυνὴ ἄρχεται περιπαϑῶς, οἷον τοῦ φόνου καὶ τοῦ ἑλχυσμοῦ, 10 
ἀλλ᾽ £X τῶν ποῤῥωτέρω προοιμιάξεται; 4i apii μεμνημένη χαὶ L προγόγων xci | τύχης παλαιᾶς. ὅλως δὲ 

20 εἰπεῖν. συνάξας ὁ ὁ ποιητὴς τὸν ἀκροατὴν xci συγχέας οἷς μεχροῦ ἂν ἢ γυνὴ τῷ πάϑει ἐξέλιπεν, DIT TTA 
cidit καὶ εἰς ἄνετον ἀπολύει τῇ ἐνταυϑα μονῳδικῇ αφελείᾳ, ἵνα μὴ διόλου στύφων. εἴη 0 ἐπὶ τῷ πένϑεν 

λόγος ἀλλὰ μετέχῃ m xoi γλυχύτητος. ἔχει δὲ τῇ γυναιχὶ τὸ προοίμιον xci τὰ uer αὑτὸ οὕτως" 
ἽἝκτορ, ἐγὼ δύστηνος" (ἢ ἄρα: τουτέστι p yavousda , ἤγουν ἐγεννήϑημεν, αἴσῃ ἀμφότεροι» σὺ 
μὲν ἐν Τροίῃ Πριάμου χατὰ δῶμα, αὐτὰρ ἐγὼ ong jjow Ὑποπλάκῳ ὑληέοσῃ, ἐν δόμῳ Heriovog, 

$00, ἤγουν 0g, u ἔτρε gs τυτϑὸν ἐοῦσαν, δύσμορος αἰνόμορον" ὡς μὴ ὥφελλε τεκέσϑαι. νῦν δὲ σὺ μὲν 

"diuo δόμους ὑπὸ κεύϑεσι γαίης ἔρχεαι, αὐτὰρ ἐμὲ στυγερῷ ἐνὶ πένϑεϊ λείπεις χήρην ἐν μεγάροισι" 

πάϊς δ᾽ ἔτι νήπιος αὕτως, ὃν τέχκομεν; σύ T ἐγώ τε, δυσαμμοροι" οὔτε σὺ τούτῳ ἔσσεαι» ἽΒχτορ, 

ὄνειαρ; ἐπεὶ ϑάνες, οὔτε σοὶ οὗτος" ἤν PET γὰρ πόλεμόν τε φύγῃ πολύδακρυν ᾿ἀχαιῶν, αἰεί TOL τούτῳ 30 
γὲ πόνος χαὶ κήδε᾽ ἔσσονται" ἄλλοι γαρ οἱ ἀπουρίσσουσιν «ἀρούρας. nae δ᾽ ὀρφανικον, παναφήλιχα 

παῖδα τίϑησι" πάντα δ᾽ ὑπεμνήμυκε; δεδάκρυνται δὲ παρειαί. δευόμενος δέ T ἄνεισι παΐς ἐς πατρὸς 
4o ἑταίρους, ἄλλον μὲν χλαίνης ἐρύων, ἄλλον δὲ χιτώνος" τῶν δ᾽ ἐλεησάντων χοτύλην τις τυτϑὸν ἐπέσχε, 

χείλεα μέν τ΄ ἐδίην᾽, ὑπερῴην δ᾽ οὐχ ἐδίηνε. τον δὲ χαὶ ἀμφιϑαλὴς ἐχ δαιτύος ἐστυφέλιξε, χερσὶ πε- 

πληγὼς χαὶ ὀνειδίοις ἐνίσσων. &Q. οὕτως" οὐ σὸς ye πατὴρ μεταδαίνυται ἡμῖν. Καὶ μέχρι τούτων ἐν 

στίχοις ἐννέα φράσας καϑολικώτερον 0 ποιητὴς διὰ τῆς μητρὸς τὰ τῆς ὀρφανίας δεινὰ, εἰτὰ μερικεύευ 

ἀνελπίστως τὸ νόημα; δι᾽ οὗ p Ἴδη ἐχαραχτηρίσϑη, ὁποῖα πάϑοι ἂν καχὰ παῖς τις ἁπλῶς 

50 πατρὸς ὀρφανισϑεὶς, οὐ μὴν τοιοῦτος, *oiog νῦν ὁ τοῦ " Exrogog, βασιλιχὸς δηλαδὴ, χαὶ ὑπὸ μητρὶ ὧν 
τοιαύτῃ, χαὶ πάτρωσιν, 0 ἐστι ϑείοις᾽ ὁμοίοις χαὶ πάππῳ βασιλεῖ. διὸ καὶ ἡϑέτησάν τινες τὰ τοιαῦτα 

ἔπη, ὡς χαὶ μετ ᾿ ὀλίγα δηλωϑήσεται. μερικεύων οὖν, ὡς ἐῤῥέϑη), o ποιητὴς τὸ ἐν τῷ χκαϑόλου γνωμα-1888 

τευϑὲν χαὶ εἰς τὸ χατὰ φύσιν ἐπανιὼν ᾽ ὃ ἐστιν εἰς τὸ προκείμενον, τὸν ᾿Ἀστυάναχτα δηλαδὴ; ἐπάγει 

( Vers. 499. ) TGUVTO δακρυόεις δέ τ ἄνεισι παϊς ἐς μητέρα χήρην, “Τστυαναξ, ὃς πρὶν μὲν ἑοῦ ἐπὶ 
γούνασι πατρὸς μυελὸν οἷον , ἤγουν μόνον; ἔδεσχε, χαὶ οἰῶν πίονα Ónuov, ἤτοι λίπος" αὐτὰρ ὅϑ'᾽ ὕπνος 

θο ἕλοι παϊσαιτό τε νηπιαχεύων, εὕδεσχεν ἐν λέχτροι δ σιν ἕν ἀγχαλίδεσσι τιϑήνης εὐνῇ ἐνὶ μαλακῇ; 2a- 

λέων ἐμπλησάμενος xuo* o περ ὁ χωμικὸς ἐμπλήμενος λέγει. νῦν δ᾽ ἂν πολλὰ πάϑῃσι φίλου ἀπὸ 

πατρὸς ἁμαρτὼν, “Δστυάναξ, ὃν Τρῶες ἐπίκλησιν καλέουσιν" οἷος γάρ σφιν ἔρυσο πύλας καὶ EN 

μαχρά" yvy δὲ " μὲν παρὰ νηυσὶ κορωνίσι γόσφισι τοχήων αἰόλαι εὐλαὶ ἔδονται, ἐπεί κεν ἤγουν ἐπει- 

δὰν, xvveg χορέσωνται; γυμνόν" ἀτάρ του εἵματα ἐνὶ μεγάροισι χέονται λεπτά τὲ καὶ χαρίεντα, τετυ- 

γμένα χερσὶ γυναικῶν. ἀλλ᾽ ἤτοι UE πάντα χαταφλέξω πυρὶ κηλέῳ, οὐδὲν σοί γ ̓ ὄφελος» ἐπεὶ οὐκ 

1282 ἐγκείσεαι αὐτοῖς, ἀλλὰ πρὸς Τρώων καὶ Τρωιάδων "χλέος εἶναι. Καὶ τοιοῦτον μὲν τὸ τῆς γυναικὸς 4ο 
μονῳδυκὸν χωρίον. τὰ δ᾽ ἐν αὐτῷ ἐπιστασίας ἄξια ταῦτα. ( Vers. 47 6.) To μὲν ἀμβλήδην ἀντὶ τοῦ 
ἀναβλητικῶς i ἤτοι προοιμιακῶς. προοιμιάξεται γὰρ ἢ γυνὴ)» ὡς προείρηται; ὥστε γίνεσϑαι τὴν λέξιν 
ἀπὸ τοῦ αναβάλλεσϑαι, ὃ ἐστι προοιμιάξζεσϑοι; ὡς τὸ, ὁ δ᾽ ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν. ἢ xa ἄλλως 
ἀμβλήδην τὸ ἀναμβλητικῶς, ὁρμητικῶς, ἀϑρόως. καὶ συγκέχοπται ἀπὸ τοὺ ἀμβολάδην, ὅ meg πρὸ 

μικροῦ ἐρῥέϑη ἐπὶ ἀναζέοντος λέβητος. 7j δὲ καταρχὴ τῆς θηϑείσης μονῳδίας ὁμοία τῇ τῆς Ἑκάβης. 
ἐκείνη μὲν γὰρ ἔφη" τέκνον, ἐγὼ δειλή" αὕτη 08," Exroo, ἐγὼ δύστηνος. λέγεν δὲ χαὶ κατωτέρω τὸ 
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"ExroQ ; ἐπιμένουσα φιλίως τῷ ὀνόματι τοῦ ἀνδρός. μίαν δὲ αἶσαν λέγει τὴν ἐπίσης ἐπ᾿ αμιφοῖν ἔχουσαν 

κατά γε τὸ δυστυχές. ( Vers. 479.) To ài, Θήβαις Ὑποπλάχκῳ ὑληέσσῃ 3 καινότε ρον συντέταχται, 

ἢ διὰ σαφήνειαν » ἵνα λέγῃ: ταῖς Θήβαις, ἤγουν τῇ ὑποπλάχῳ πόλει; ἢ ὡς ἂν ̓ἐμφήνῃ ὅτι δύναται χαὶ 
Θήβη ὑπόπλακος λέγεσϑαν ἑνικῶς, ὡς τὸ, ῳχόμεϑα ἐς Θήβην. διὰ τοῦτο γὰρ τῇ πληϑυντικῇ δοτικῇ 

ἑνικὴν ἐπήγαγε. περὶ δὲ Θηβῶν τούτων προδεδήλωται. (Ver s. 480.) Τὸ δὲ, τυτϑον ἐοῦσαν, Ouoiov 10 
τῷ, κοτύλην τυτϑὸν ἐπέσχεν, ἤτοι μιχρᾶν, κατὰ τὸ, xÀvtOG “πποδάμεια. ( Vers. 481.) To ài, 

δύσμορος αἰνόμορον , δηλοῖ μὲν ex παραλλήλου τὸ αὐτὸ ^ ἐχρησίμευσε δὲ τῷ, χαϑά που προδεδήλωται, 

γράψαντι ^ Δύσπαρις; 4ivonagie. ἔχει δὲ πρὸς ταῦτα ὁμοιότητα καὶ τὸ δυσάμμοροι, κοινῶς περὶ τῶν 
δύο λεχϑὲν ὁμοξύγων., περὶ οὗ πρὸ βραχέων γέγραπται. (Vers. 482.) To δὲ, ὑπὸ χευϑεσι γαίης, 

10 ἀντὶ τοῦ ὑπὸ roig κευϑμῶσιν,, ἑρμηνεία ἐστὶ τοῦ δόμους 4ἴδου, ὃς τόπος ἐστὶν ὑπόγαιος καὶ οὕτω 

κεκρυμμένος. διὸ καὶ ᾿Δίδης λέγεται, ἤγουν ἀὴρ ἀφανὴς, ὃν οὐκ ἔστιν ἰδεῖν. ( Vers. 489. ) ̓ “πουρίσαι 

δὲ ἀρούρας τὸ “ἀφορίσαι χαὶ ἀφελέσϑ' αι, χαὶ ἔστι χαιριωτάτη ὴ λέξις, τυϑεμένη χαὶ ἐπὶ ἑ ξορίας. ἐκ δὲ 

τοῦ τοιούτου ῥήματος χαὶ τὸ ἀποῦραι; 1) μᾶλλον τοῦτο πρωτότυπον τοῦ ἀπουρίξειν, ὁμοίως τῷ ἐρέϑω 
ἐρεϑίξζω, ὁπλέω ὁπλίζω, ἀφρέω ἀφρίζω.. καὶ τοιοῦτον μὲν τὸ ἀπουρίξειν. κατουρίζειν δέ γε τὸ κατ᾽ 
οὔρον πλέειν; ὡς τὸ; πόλιν χατ ᾿ὀρϑὸν οὔρισας. ( Vers. 490. ) ᾿Εντεῦϑεν δὲ ἄρχεται ὁ γνωμικὸς χα- 

Qoxrijo, ὁ χαϑὰ εἴρηται περὶ τῆς ἁπλῶς ὀρφανίας μετρούμενος ἕν στίχοις ὡς προεδηλώϑη ἐ ἐννέα, οὕς» 

χαϑὰ ἐρῥέϑη, αἀϑετοῦσί TUég y ὡς αἀδιαϑέτους, φασὶ; καὶ χοινῶς τῷ τυχόντι παντὶ ὀρφανῷ πρέπον- 
τας; οὐ μὴν τοιῷδε; ὁποῖος ὁ Aorva* ves ἔσται, εἰ τυχὸν φύγῃ TOY ϑάνατον. οὐ γὰρ δήπου τὰ τοῦ 320 

τυχόντος ὀρφανοῦ πείσεται χαὶ αὐτὸς D βασιλιχὸς ὀρφανός. ἔτι y μὴν ὠβέλισαν τοὺς τοιούτους 

20 σ στίχους οὐ μόνον ὡς ἀναρμόστους τῷ καιρῷ, ἀλλὰ καὶ ὡς εὐτελεῖς τῇ συνϑήχῃ; καϑαὰ ἐχεῖγοι λέγουσι 
μὴ) ϑέλοντες γυναικείου στοχάσασϑαι ἤϑους, ἐν πένϑει μεγάλα ταῦτα λέγοντος, ὃτε τοῦ πρὸς ἀχρί- 

ee λαλεῖν ἐξεχρούετο. Παναφηλιξ δὲ παῖς 0 τῶν ἡλικιωτῶν ἁπάντων ἀπηλασμένος, ἢ πάντῃ ἀφηλιξ, 
οἷα τῇ ἀφηλ ἐκεότητι προστεϑέντων καὶ τῶν τῆς ὀρφανίας χαχῶν. (Vers. 491.) Τὸ δὲ, πάντα ὑπεμνή- 

μυχεν, ἀντὶ τοῦ κατὰ πάντα ἐστύγναχε. διὸ καὶ ἐπάγει" δεδάχρυνται, δὲ παρειαὶ, ἢ μάλλον τεταπείνω- 
ται; χαταβέβληται. τοῦτο δὲ εἰς γραφὴν μὲν πεζὴν οὐχ ἕλκεται; γίνεται δὲ ἐκ τοῦ ἠμύω τὸ ἐπιχλίνω 

ἤμυχε, καὶ "Arrius ἐ iur; A VRE χαὶ πλεονασμῷ TOU y ἐμνήμυκε ἀντὶ TOU κάτω οἷον χεῖται καὶ στυγνάζων 
χαταχέχλιται. ὅτι δὲ τοῦ ἡμύω πρωτότυπόν ἐστι τὸ pvo, ἐχδηλότατόν ἐστιν. αὐτὸ δὲ ἐπὶ βλεφάρων 

χαὶ χειλέων χαί τινων ἑτέρων λέγεται. μ ἕλλ ων δὲ αὐτοῦ μύσω, ἐξ οὗ χαὶ μύες xci μυῶνες οἱ κατὰ σώμα, 

χαὶ pug TO ζωὔφιον. ἐκ δὲ τοῦ μύειν, qc καὶ ἀλλαχοῦ δὲ Errat, xc ποτήριον ἡ ἄμυστις; ἀφ οὗ 

30 ἔστιν εὐμαρῶς πιεῖν, καὶ πόσις δὲ, ἣν *onvevori πίνει τις μὴ μύσας, καὶ θημα ἐκμυστίξειν τὸ ἐφ᾽ 30 

zy πνεῦμα πίνειν» οἷον, λύσας δὲ ἀργὴν στάμνον εὐώδους ποτοῦ, ἴησιν εὐϑὺς χύλιχος εἰς κοῖλον 

πλάτος" ἔπειτ᾽ ἄκρατον xol οὐ τεταργανωμένον ἔπινε, κα “ξεμύστισε. Πλάτωνος τοῦτο τοῦ “χωμικοῦ, ὡς 

φησιν ᾿ϑήναιος, ὡς xai τὸ, ἔπινον δὲ τὴν ἄμυστιν; μετὰ μέλους μεμετρημένου πρὸς ὠχύτητα χρόνου. 
(Vers; 496.) "Ev δὲ zo, AO χλαίνης ἐρύων. ἄλλον χιτῶνος; διαφορᾶν τὲ ψανεραν δηλοῖ χιτῶνος 
καὶ χλαίνης, xci ἰδίωμα ὑπογράφει παιδὸς, λαλῆσαι μὲν οὐχ ἔχοντος, ἑλκυσμῷ δὲ τοὺς ἱκετευομένους 

ἐπιστρέφοντος. ὅτι δὲ χιτῶν οὐχ ἐξ ἀνάγκης αεὶ λέγεται. τὸ ἀμέσως περιχεχυμένον λίνεον ταῖς σαρξὶν, 
ἀλλὰ καὶ τὸ ἁπλῶς ἱμάτιον; “δεδήλωται μὲν χαὶ ἄλλοϑι, φαίνεται δὲ καὶ ἐκ τῶν τοῦ AO ivatcov, ἔνϑα 
δηλοῦται ὡς κόύρυμβος οὐ μόνον. ὕρους; ἀλλὰ καὶ ὁ ἐπὶ κεφαλῆς, οἷον, ᾿4ϑηναῖοι ποιχίλους ποτὲ 

ὑπέδυνον χιτῶνας" χορύμβους δ᾽ ἀναδούμενοι τῶν τριχῶν. χρυσοὺς τέττιγας περὶ τὸ μέτωπον καὶ τὰς 

4o κόμας ἐφόρουν. ἐν τούτοις γὰρ οἱ ποικίλοι χιτῶνες οὐκ ἂν εἶεν ἐπικάμισα κατὰ τὴν κοινὴν παρατήρησιν. 

138θεἰ δὲ παρὰ τὴν κάραν ἡ κόρυς.» καὶ ἐξ αὐτῆς ὃ χόρυμβος, ἑτέρου τοῦτο λόγου, ὥς περ χαὶ ἐὰν ὁ θηϑεὶς 

Apolog τέττιξ χρωβύλος ἐλέγετο χαὶ εἰλλάλον ὁ 0 τέττιξ τὸ Loo». ὁμοίως δὲ χαὶ ὴ κερχώπη ζῷον, αὐτὴ 4o 

ὅμοιον. τέττιγι, καὶ τριγονίῳ; περὶ ὧν δηλοῖ ὁ χωμεχὸς "ἁλεξίς, εἰπών" σοῦ δ᾽ ἐγὼ λαλιστέραν οὐ πώ- 

ποτὲ εἶδον, οὔτε κερχώπην, γύναι οὐ κίτταν, οὐκ ἀηδόνα, οὐ τρυγόνα, οὐ τέττιγα. χρῆσις δὲ χερ- 

κώπης χαὶ παρὰ horto. (V ens. 491.) Κοτύλην δέ φησι τυτϑὸν τὴν μιχρὰν κυπελλίδα. ᾿“ττικῶς δὲ 

εἴρηται καὶ ᾿Ιωνιχῶς καὶ ἡ τυτϑὸς. Κοτύλη δὲ οὐ μόνον εἶδος λεπτοὺ ποτηρίου, ὡς ἐνταῦϑα κεῖται, 

Kk a 
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αλλὰ χαὶ παλάμης κοίλωμα. ὅϑεν xoi κοτυλήρυτον; ὃ τοιαύταις ἄν τις χκοτύλαις ἀρύσαιτο, ἤγουν 
ἀμφοῖν χεροῖν. λέγεται δὲ χοτύλη χαὶ ἐπὶ ποδῶν πολύποδος, ἐφ᾽ ὧν κοτυλ ηδόνες αἱ ἐν ταῖς πλεκτάναις 
αὐτῶν ἐπιχύσεις καὶ ἡ κατὰ τὸ ἰσχίον δὲ τοῦ μηροῦ χοιλότης" ὅλως δὲ; κοίλη πᾶσα κοτύλη, ὡς χαὶ τὸ 

τῆς χειρὸς χοῖλον. ὅϑεν καὶ χοτυλήρυτον, ὅ περ ἄν τις κοίλῳ τινὶ ἀρύσηται. παρὰ δὲ AO nvalo χοτύλη 

σπᾶν κοῖλον. Japon δὲ καὶ τοιαῦτα περὶ κοτύλης ἔν Tun τῶν παλαιῶν" χκοτύλη, μέτρον, καὶ τὸ χοῖλον 
τῆς χειρός. ἡ μὲν δὴ κοτύλη, φησὶν, “Ελληνικόν" ἢ δὲ ἡμίνα, οὐδαμοῦ. ἔστι δ᾽ οὖν παρ᾽ Ἐπιχάρμῳ, 
ὃς καὶ ὀγγίαν λέγει χαὶ λίτραν. ἕτερος δέ τις φησὶν, ὅτι Διόδωρος τὴν χοτύλην καλε εἶσϑαι λέγεν καὶ 

50 ἡμίναν ; ἧς χρῆσις χαὶ παρ᾽ Ἐπιχάρμῳ * ἐν τῷ, ἵδωρ χλεαρὸν ἡμίνας δύο" χαὶ παρὰ Σώφρονι ἐν τῷ, 
κατάστρεψον, τέχνον , τὴν ἡμίναν. περὶ ἧς χρὴ σχοπεῖν ἡμᾶς μή ποτε ἡμίνα ἢ τὸ ἥμισυ τοῦ ἵν, οὗ 
χρῆσις ἐν τῷ, πλέον ἤ περ ἴν. κοτύλη δέ, φασιν, οὐ μόνον ἐπὶ ξηρῶν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ὑγρῶν. κοτύλην 
γοῦν ὕδατος χαὶ δύο κοτύλας χριϑῶν Θουκυδίδης quot. xol ᾿Δριστοφάνης" ἀλφίτων χοίνικας τρεῖς, χοτύ- 

λης δεούσας. ἔστι δὲ xol κότυλος ποτήριον μόνωτον, λουτηρίῳ ἐ ἐοικὸς βαϑεῖ, φασί. Παυσανίας δὲ ἱ ἱστορεῖ 

ὅτι παιδία τις ἣν καλουμένη ἐγκοτύλη, ἐν ἢ διαπλέξας τις ὀπίσω, xao xol προδεδήλ ὠται, τοὺς δακχτύ- 

λους τῶν χειρῶν ἐπενωτίξετο τὸν ἀναιρούμενον᾽ ὁ δ᾽ ἐνθεὶς τὸ γόνυ ταῖς χερσὶ χαὶ περιλαβὼν τοῦ 
αἴροντος τὴν κεφαλὴν ἢ τον τράχηλον ἐβαστάξ το. ἐχλήϑη δέ, φησιν: ἐγχοτυλη ἐπεὶ τὸ κοῖλον τῆς 

χειρὸς χοτύλη λέγεται; εἰς 0 κοῖλον ἐνετίϑει τὸ γόνυ ὁ βασταζόμενος. ἀλλαχοῦ δὲ γράφεται οὕτω" ἐγκο- 

τύλη, παιδιά τις; ὡς καὶ ἑτέρωϑι γέγραπται; ἐν ἡ κοιλάναντες χεῖρα δέχονται τὼ γόνατα τῶν νενικηκός- 

τῶν οἱ νενικημένοι, καὶ βαστάζουσιν αὐτούς. "Ετι ἰστέον καὶ ὅτι παράγωγον χοτύλης χοτυλίσκχη τε XO 

κοτυλίσχκιον, οὗ μνεῖα I a "pirogavet ἐν TQ, κοτυλίσκιον τὸ χεῖλος ἀποχεχρουσμένον" χαὶ ὅτι 

6o «4ἰσχύλος καὶ τὰ κύμβαλα xo*rvAag φησὶν οἷον, γχαλχοδέτοις χκοτύλαις ὁτοβεῖ. ( Vers, 495. ) Τὸ δὲ 
ἐπέσχε τί σημαίνει » δεδήλωται χαὶ ἐν ταῖς λιταῖς. To δὲ, "eee μὲν ἐδίηνεν, ὑπερῴην δ᾽ οὐχ ἐδέηνε, 

κάλλους μέν ἐστι σχῆμα; ὅμοιον τῷ, “ταξιάρχους παρ᾽ ὑμῶν, ἱππάρχους παρ ὑμῶν, ἑλχυσϑὲν δὲ καὶ 

εἰς παροιμίαν λέγεται ἐ ἐπὶ τῶν μιχρά τινα δωρουμένων ; δι᾿ ὧν χείλη μὲν ὑγραίνεται» εἰς δὲ τὸ κατὰ 
στόμα ὑπερῷον ὑγρότης οὐχ ἄνεισι. λαμβάνεται. δὲ καὶ ἐπὶ τῶν λόγοις uiv ὑποσχετικοῖς εὐφραινόντων, 

οὐ μὴν καὶ τῇ ἔνδον ἀγαθῇ διαϑέσει. δῆλον δὲ ὅτι idi dis λέγει τὸν κατὰ στόμα οὐρανὸν, ἄμφω χα- 

12 δϑλούμενον διὰ τὸ μετὰ ὕψους κατηρεφὲς καϑ'᾿ ὁμοιότητα v "περῴου τε οἰκήματος χαὶ οὐρανοῦ. uga- 

ϑαλὴς δὲ παῖς ὁ ἀμφοτέρωϑεν ϑαλλων ἤτοι εὐδαιμονῶν, ἤγουν ᾧ πατὴρ χαὶ “μήτηρ περίεισιν. ἅπαξ δὲ 

ἡ λέξις i icssd παρὰ τῷ ποιητῇ. ἑτεροϑαλὴς μέντοι ᾽ ᾧ ϑάτερος τῶν φυσιχῶν τούτων κλάδων ἀπέσπα- 
σται. χαϑ' ἣν ἔννοιαν χαὶ παῖδες πατρὸς μὴ ὁμομήτριον ἑτεροϑαλεῖς λέγονται. ἐχ δὲ τοῦ τοιούτου 

ϑαάλλειν χαὶ ϑαλεά φησιν ἐν τούτοις ὁ ποιητὴς τὰ ἀγαϑὰ, ὧν ἐμπίπλαται παῖς εὐδαίμονος πατρὸς; ὃς 

χαὶ φίλον ϑάλος τοῖς γειναμένοις ἐστίν. οἱ δὲ παλαιοὶ; λέγοντες ὃ ὅτι ἀμφιϑαλεῖς οἱ ἔχοντες ζῶντας τοὺς 

δύο γονεῖς, προστιϑέασι καὶ ὅτι οἱ τοιοῦτοι τὰς τῦτε εἰρεσιώνας διεχόσμουν. ἐν δὲ τοῖς Παυσανίου 

κεῖται ταῦτα" εἰρεσιώνη, ϑαλλὸς ἐλαίας, ἐστεμμένος ἐρίῳ; προσχρεμαμένους ἔχων διαφύρους ix γῆς 

χαρπούς. τοῦτον ἐκφέρει παῖς ἀμφιϑαλὴς καὶ τίϑησι πρὸ ϑυρῶν τοῦ ᾿Απόλλωνος ἱεροῦ ἐν τοῖς πυανε- 

«μίοις. λέγεται γάρ, φησι, Θησέα, ὅτε εἰς Κρήτην ἔπλει, προσχόντα Δήλῳ τῇ γήσῳ διὰ χειμῶνα; 
εὔξασϑαι nói m iei E35. oe χλάδοις ἐλαίας, εἰ τὸν ἡηινώταυρον χτείνας σωϑῇ, χαὶ ϑυσιά- 

io σέιγν, χαὶ γοῖν τὴν ἱκετηρίαν ταύ την καταστέψας ἑψῆσαι λέγεταν χύτρας ἀϑάρας χαὶ ἕτνους , καὶ 
βωμὸν ἱδρούσασϑαι. διὸ χαὶ πυανέψια MO tup) οἷον AUG ELO, διὰ τὸ πυάμους πρότερον τοὺς 
χυάμους χαλεῖσϑαι. ἦγον δὲ ἔσϑ'᾿ ὅτε ταῦτα καὶ ἐπὶ ἀποτροπὴ λιμοῦ. ἦδον δὲ παῖδες οὕτω" εἰρεσιώνη 

συχα φέρει χαὶ πίονας ἄρτους; καὶ μέλιτος κοτύλην; xai ἔλαιον ἐπιχρήσασϑαι , καὶ κύλικα εὔζωρον, 

ἵνα μεϑύουσα καϑεύδῃ. μετὰ δὲ τὴν ἑορτὴν ἔξω ἀγρῶν τιϑέασι παρὰ τὸς ϑύρας. Κράτης δέ φησιν 

ἀφορίας ποτὲ κατασχούσης “᾿ϑήνας, ϑαλλοὺς καταστέψαντας ἐρίοις, ἱκετηρίαν. ἀναϑεῖναι nolo. 
ἀλλαχοῦ δὲ λέγεται καὶ ὅτι στέμμα λευχὸν χαὶ ουν συν ἀπήρτητο τοῦ ϑαλλοῦ, xci ὅτι προὐτίϑετο 

ἱχεσία τῷ ᾿Δπόλλωνι, xaÜ ἣν ἡμέραν οἱ περὶ Θησέα σωϑηναι δοχοῦσι; καὶ ὅτι καταχίσματα χαὶ 

aen οἴνου χεχραμένην χαταχέοντες αὐτῆς ἐπέλεγον τὴν ῥηϑεῖσαν δὴ; v. Δαιτὺν δὲ τὴν δαῖτα λέγει, 

ὡς τὸ βρωτὺν καὶ ἐδητύν. (Vers. 497.) Τὺ δὲ πεπληγὼς νῦν μὲν ἐνέργειαν δηλοῖ, τεϑὲν ἀντὶ τοῦ 
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πλήξας. σημαίνει δέ more καὶ πάϑος κατ᾽ ἔϑος ἐνεργητικοῦ μέσου παραχειμένου. Τὸ δὲ ὀνειδίοις ἐλλέ- 
λειπται τοῦ ἐπέεσσι. Τὸ δὲ ἐνίσσων, O0 ἐστι κακολογῶν, ἐκ τοῦ ἐνίπτω παρῆχται, ἀφ᾽ οὗ ἐνιπὴ ἡ δι᾿ 

ἐπέων ἐπίπληξις, ὧν προηγεῖ *ra, τὸ ἐνέπω. ( Vers. 498. ) Τὸ ài, ἔῤῥε xci ἑξῆς Ó στίχος ὅλος, εὖτε- 20 

λὲς τῇ διανοίᾳ ἐστὶ καὶ εὐπερίγραπτον. ἠϑοποιία γάρ ἐστιν ὡς ἀπὸ νηπίου μὴ ὄν βενον χάλλιον 
λαλεῖν. ( Vers, 499. ) Τὸ δὲ, δακρυόεις δέ τ᾽ ἄνεισι πάϊς ἐς μητέρα χήρην, δύναται χαὶ αὐτὸ προς- 
νεμηϑῆναι τοῖς ἀνωτέρω αὐτοῦ χειμένοις ἐννέα στίχοις τοῦ γνωμικχοῦ, εἰτα ἐπάγεσθαι ἀσυνϑέτως xaTa 

13902266racw τὸ, "Aorvavas, ὦ ὡς εἴ πὲρ εἰπὼν ἐν τοῖς δέκα στίχοις ὅτι τάδε καὶ τάδε καϑολικῶς εἰπεῖν πάσχει 

ὃ ὀρφανικὸς mere y εἶτα ἐπέφερεν ὅτι ὁποῖος xci ᾿Αστυάναξ, ἢ τοιοῦτος καὶ ὃ ̓ Ἡστυάναξ, ἢ ἄλλο τι 

τοιοῦτον. Ὡς δὲ ὁ 9 Ὁμηρικὸς Morvava&t δριμέως πέπαικχται καὶ ἐπὶ τινος δυσχινήτου τὰ εἰς λαγνείαν 

10 ἀπὸ τοῦ στύειν, ὃ χεῖται παρὰ τῷ κωμικῷ, δεδήλωται καὶ ἀλλαχοῦ" καὶ ὅτι ἐκ τοῦ στύειν γίνεται καὶ 
ὃ ἄστυτος, οἷον παρὰ Ξενάρχῳ, Πελοπιδῶν ἄστυτος οἶκος, ἤγουν. ἄχαρπος, ἄγονος, καὶ, φϑίνει 
δόμος ἀστύτοισι δεσποτῶν χεχρημένος τύχαις. φασὶ δὲ κατὰ τὴν παρὰ τῷ ᾿᾿ϑηναίῳ ἱστορίαν χαὶ ϑρί- 

δακα τὴν ἐχ γενέσεως πλατύφυλλον καὶ τετανὴν καὶ ἄκαυλον ἀστύτιδα καλεῖσϑαι i ὑπὸ γυναιχῶν, εὑ- 

γοῦχον δέ ye ὑπὸ τῶν Πυϑαγορείων, ἐπειδή, φησιν, ἀσϑενεῖς εἰσὶ πρὸς τὰ κατὰ τὴν ᾿Αφροδίτην οἱ 

συνεχῶς χρώμενοι ϑρίδαξι" διὸ καὶ δοκεῖ τὸ φυτὸν μισητὸν εἶναι τῇ ̓ ᾿Αφροδίτῃ τά τὲ ἄλλα χαὶ κατὰ 30 
μῦϑον Κύπριον ; ὃς λέγει "ἄδωνιν καταφυγόντα εἰς ϑρίδαχα ὑπὸ κάπρου ἀναιρεθῆναι. δοχεῖ δὲ καὶ 
7j τρίγλη ἄστυτις εἶναι, ὡς δῆλον ἐκ TOU, οὐκ ἐϑέλει νεύρων ἐπιήρανος εἰναι, ἤγουν ἐράστρια τοῦ 
xor ̓ ἄνϑρωπον σπερματιχοῦ νεύρου" διὸ ἐ ἐπάγει, xal στύματα μισεῖ, ἤγουν αἰδοίου τάσεις. τὸ δὲ 

τοιοῦτον νεῦρον ᾿Δριστοφάνης ἐν "Ügviot χοινῶς εἰπεν ὡς οἱ πολλοὶ λέγουσιν, οἱ δὲ σεμνότεροι δέμας 
20 καλοῦσι. καὶ κατῆρξεν εἰς τοῦτο Πλάτων ὃ κωμιχὸς, εἰπὼν περὶ βολβοῦ, ὃς πολὺς ἐν ᾿4ϑήναις φύεται, 

ὅτι τὸ δέμας ἀνορϑοῖ, τουτέστι τὸ αἰδοῖον ἐντείνει, τοιοῦτον γὰρ φύσει κατὰ ἰδιότητα ὃ βολβός. 
( Vers. 500.) 10 δὲ, ἐπὶ γούνασι πατρὸς, συγκροτεῖται ὑπὸ τοῦ, παῖδες ἐν γούνασι παππάζουσι, καὶ; 
ἐπ᾿ ἐμοῖς ἐγὼ γούνασι καϑίσας, καὶ, δακρυόεσσα γούνασι πατρὸς ἐφέζετο. Ὅτι δὲ παππάζειν τὸ πάπ- 
παν ἤγουν πατέρα προσφωνεῖν, προδεδήλωται. χρῆσις δέ, φασιν, αὐτοῦ παρὰ Φιλήμονν ἐν τῷ, 
᾿4γύῤῥιος δὲ παρατεϑέντος καράβου, ὡς εἶδεν αὐτὸν, χαῖρε πάππα φίλτατε εἴπας, ἤγουν εἰπὼν, τὸν 
πατέρα χατήσϑιεν. ἦν γὰρ ἴσως ὃ ̓ ἀγύῤῥιος υἱὸς Καράβου τοῦ φιλίχϑυος. ( Vers. 501.) Τὸ δὲ, uve 

λὸν οἷον, πιϑανὸν ποιεῖ χαὶ τὸ τὸν Apo κατὰ τινας οὕτως ἐχτραφῆναι. (Vers. 502.) Tov δὲ 

γηπιαχεύων πρω"τότυπον τὸ γηπιάχων ἐστί. ( Vers. 503.) Τὰς δὲ ἀγκάλας ἀγκαλίδας εἰπὼν συνυπο- áo 

κορίζει αὐτὰς τῇ βραχύτητι τοῦ ἐγκοιμωμένου αὐταῖς βρεφυλλίου. ἐμνήσθημεν δέ που καὶ πρὸ τούτου 
3o ἀγκαλίδων, ἐξ ὧν οὐ μόνον οἱ ὡς ἐκεῖ ἐγράφη ἀγκαλιδαγωγοὶ, ἀλλὰ καὶ ἀγκαλιδαγωγεῖν κατὰ ΠἊαυσα- 

γίαν τὸ ἀγκαλίδας ἄγειν ἐπὶ κτηνῶν ἢ πλοίου, οὐκ αὐτὸν φέροντα" τοῦτο γὰρ ἀγκχαλιδοφορεῖν" ὥστε 
ὁμώνυμον καὶ ἡ ἀγκαλὶς, οὐ μόνον Ὁμηρικῶς ἀγκάλην δηλοῦσα, ἀλλὰ χαὶ δεσμὸν ξύλων ἢ τοιούτων 
τινῶν. Κοιμᾶσϑαι δὲ ἐν ἀγκάλαις 6 παῖς λέγεται ἢ ὡς συγχοιμώμενος τῇ τιϑήνῃ ἢ ὅτι xol ἄῦπνος 

ἐχείνη οὖσα εἶχέ τι λέκτρον σύμμετρον πρὸς ταῖς ἀγχάλαις, ἐν ᾧ ἐχάϑευδὲν ὁ παῖς, ὥς φασιν οἱ 

παλαιοί. ( Vers. 504.) Θαάλεα δὲ, ὡς καὶ προείρηται, τὰ τοῦ ϑάλλειν αἴτια ἀγαϑά. κεῖται δὲ ποτὰ 

ἡ λέξις χαὶ ἐπὶ φυτοῦ. ( Vers, 506.) Τὸ δὲ ἐπίκλησιν ἀντὶ τοῦ ἐπίχλην, ὡς προδεδήλωται. διώνυμος 

γὰρ ὃ ̓ Δστυάναξ, τῷ μὲν κυρίῳ “Σ καμάνδριος καλούμενος xa Ὅμηρον, ὡς καὶ πρὸ τούτων δεδήλωταί 

που, ἐπίκλην δὲ ὃ ̓̓ στυάναξ. διὰ τί; διότι, φησὶ; Μόνος σὺ, ὦ "Exrop, ἔρυσο, τουτέστιν ἐψύλασσες, 

σύλας αὐτοῖς xai τείχεα μαχρὰ, ὡς εἶναι τὸ ἐπώνυμον ὕνομα τῷ Boéqa οὐ Ov ἑαυτὸ, ἀλλὰ διὰ τὸν 

40 πατέρα, ὡς καὶ Ὀδυσσεὺς τοὔνομα διὰ τὸν "πάππον εἶχεν Αὐτόλυχον, καϑὰ xoi ἐν Ὀδυσσείᾳ δηλοῦ- 50 

ται, χαὶ ὡς ἡ Κλεοπάτρα ἐν ταῖς λιταῖς ᾿Αλκυόνη ἐπικληϑῆναι ἱστόρηται διὰ τὸ πενϑητιχὸν τῆς 

μητρός, Καὶ ὅρα ὅτι ᾿᾿στυάναξ ovy ὡς ἁπλῶς βασιλέως € ὄντος τοῦ πατρὸς, ἀλλ᾽ ὡς ἐρυομένου τὸ ἄστυ", 

τουτέστι φυλάσσοντος, 0 δὴ ἔργον ἄνακτος, ὃς ἀπὸ τοῦ ἀναχῶς ἔχειν, ὃ ἐστιν ἐπιμελῶς, ἐτυμολο- 

γούμενος, ὡς ἐν ἄλλοις ἐῤῥέθη; πόλεών ἐστιν ἐπιμελητὴς, χαὶ ὡς οὕτως εἰπεῖν, ἐρυσίπτολις. τοῦτο 

γὰρ δηλοῖ τὸ, ἔρυσο πύλας καὶ τείχεα μακρά. ὃ δὲ τόπος οὗτος τρόπου ἐστὶν ἐτυμολογικοῦ, οὗ γάριν 

καὶ ἡ τοῦ Aorvovaxrog ἐπανάληψις γέγονεν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ Ἕκτωρ ὄνομα τῆς 
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τοῦ ἥρωος περὶ τὴν πόλιν φυλαχτικῆς προμηϑείας ἐστὶ σημαντικὸν χαὶ τῆς ὡς εἰπεῖν ̓ συγχρατήσεως, 

ταὐτὸν γὰρ “Εχτωρ εἰπεῖν καὶ συνοχεὺς, ἤτοι κρατητὴς, ὡς δηλοῖ καὶ «Ἰυκόφρων, εἰπὼν τὰς ἀγκύρας 

“ἽἝχτορας πλημυρίδος, ἤγουν ἐφεχτικὰς τῆς τῶν κυμάτων ῥύμης. (Vers. 509.) δὐλαὶ δὲ καὶ νῦν σχώ- 

ληχὲς σαρχῶν παρὰ τὸ εἰλεῖσϑαν τροπῇ τοῦ ἐ εἰς V. (Vers. 51 1.) To δὲ, χερσὶ γυναικῶν, εἶπεν, ὡς 

τοῦ i φαίνειν γυναιξὶ μόναις τότε ἀνειμένου. ( Vers. 914.) Τὸ δὲ, ἀλλὰ πρὸς Τρώων χαὶ Τρωιάδων 

60 χλέος εἶναι, δυσχόλως μὲν πέφρασται, δήλθξ δὲ τὸ, ἀλλ ἔστω σοι χλέος ἡ τῶν ἱματίων "χαῦσις, ἔμ- 

προσϑὲν πάντων τῶν ἐν τῇ Τροίᾳ, ὁμοίως τῷ, πρός τὲ ϑεῶν μακάρων, πρός τε ϑνητῶν ἀνθρώπων, 

ἤγουν ἔμπροσϑεν ϑεῶν χαὶ ἀνϑρώπων, ἵνα λέγῃ ὅτι οὐδὲν μέν, σοι ὄφελος τοῦ χαταφλ ἐχϑῆναι πυρὶ 

τὰ εἵματα, ἐπεὶ οὐδὲ ἐγκεῖσϑαι μέλλεις αὐτοῖς, ὃ δὴ ὄφελός τι ἐστὶ τοῖς χεχτημένοις ἑἵματα" ὅμως δὲ 

χλέος σοι ἔσονται" τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ ϑανόντων. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τε πολλὰ χαὶ τοῦ χατὼὰ τὴν ̓ Ανδρομά- 10 

χὴν Ὁμηρικοῦ, τούτου χωρίου εἰς 7 πεζογραφίαν παρεχλύσεν τις χατὰ λόγον nogeriaiftis; xat μᾶλλον ὦ ὅτε 

198Δ4χηρίαν τις ἢ ὀρφανίαν ἀποδύρεται" καὶ ὅτι ἐντεῦϑέν τις πενητεύων μεταλαβὼν * συγχριτικῶς ἐπὶ ἀνη- 

λεοῦς καὶ σμιχροδώρου ἐρεῖ, ὡς κρεῖττον χείλεα μὲν διῆναι, ὑπερῴην δὲ μὴ διῆναι., ἤ meg. ἐκ δαιτύος 

στυφελίξαι χερσὶ πεπληγότα. ( Vers, 501.) Τὸ δὲ, μυελὸν écÓ iav καὶ ϑρεμμάτων δημοὺς, ἐπὶ τρυ- 

φώντων ῥηθήσεταί mors χαϑ' ὁμοιότητα τοῦ ἀληλεσμένου βίου, ὡς περ καὶ τὸ εὕδειν ἐν λέκτροις 

εὐνῇ ἐν μαλακῇ ϑαλέων ἐμπλησάμενον κῆρ. εἰ δὲ καὶ κακόβιος ὃ πρυϊρ νι προσαρμόσει. χαὶ τὸ, ἐν 

ἀγκαλίδεσι τῆς δεῖνος. (Wers. 910.) Τὸ δὲ, οὐδέν σοί γ᾽ ὄφελος, ἐπεὶ ovx ἐγκείσεαι αὐτοῖς, νῦν μὲν 

ἐπὶ ἀνδρὸς εἴρηται μάτην σχόντος ὑφάσματα πολλὰ, παρῳδηϑέντος δὲ τοῦ, οὐκ ἐγκείσεαι, εἰς τὸ, οὐ 
χρήσεαι, σχῶμμα ἔσται εἰς πολυχρήμονα φειδωλόν. x κυριολεχτεῖται δ᾽ ἐνταῦϑα τὸ ἐγκείσεαι. τὸ μέντοι 

κοινῶς ἐγκεῖσίδαι λεγόμενον, οἷον τὸ; καρδίαν ἐπιμελῶς ἐγκεῖσϑαι περὶ πονηρὰ χαὶ εἴ τι τοιοῦτον, ἐπὶ 20 

ἐνστάσεώς τινος καὶ ἐπιμονῆς λαμβάνεται. (Vers. 513.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, οὐδέν cot y ̓ ὄφελος, ἀσυν- 

δέτως φρασϑὲν, χκαϑὰ καὶ ἄλλα πρὸ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγωνίαν τοῦ λαλοῦντος προσώπου, δύναται καὶ 
10 ἐλλιπῶς ἔχειν, ἵνα λείπῃ σύνδεσμος αἰτιολογικὸς., olov ὃ γὰρ ἢ ὃ ἐπεῖ, ὡς λεγούσης τῆς ἀνδρομαά χης» 

ἐπεὶ οὐδέν σοί γ᾽ ὄφελος, ἢ οὐδὲν γάρ σοί γ᾽ ὄφελος. * 

P-ID QJDO"E X DBÓàXSGTSOCU GG ocQUMUB: POE 1391 

P. 24 Ub IO ul d.. Lo. s. 

3 1 - , , - - , Y - 
“Αχιλλεὺς τῶν νενομισμένων ἐπὶ τοῖς vexgoig μεταδίδωσι Πατρόκλῳ, πυρὰν νήσας χαὶ σφα- 

ἕας ἐπ᾽ αὐτῷ δυοκχαίδεχα Τρωικοὺς νεανίσκους καὶ κύνας xoi ἵππους χαὶ ἀλλὰ ἱερεῖα. ἔπειτα 

χαὶ ἀγῶνα ἐπιτάφιον ποιεῖ, ἐν ᾧ νιχᾷ ἵπποις μὲν Διομήδης, δρόμῳ δὲ Ὀδυσσεὺς, ἄλλοι δὲ ἄλλως. 
4 

καὶ οὕτως ὁ ἀγὼν διαλύεται. ; | 3o 

20 I41440£2 WW, OMHPOY PAW2OIAI A. 

Ὅτι τὸ ψῖ κοινῶς uiv ἀγὼν ἐπιτάφιος ἐπιγράφεται; ἡρωικῶς δέ" ψῖ, Δαναοῖσιν ἀγῶνα διδοὺς 

ἐτέλεσσεν ᾿Αχιλλεύς. ( Vers. 4 ) Ὅτι ἐν τῷ, ὡς οἱ μὲν στενάχοντο κατὰ πτόλιν, φασὶν οἱ παλαιοὶ ὡς 

$o Κυπρίων ἐστὶ τῶν ἐν Σαλαμῖνι λέξις τὸ πτόλις, O καὶ ἀλλαχοῦ ἐδηλώκϑη. (Vers. 2.) 'Ev δὲ τῷ, 

goto νῆάς rs zai ᾿λλήσποντον ἵχοντο, φασὶν ὅτι ἡ μέχρι Σιγείου ϑάλασσα “Γλλήσποντος ἐλέγετο, 

ἡ δ᾽ αὐτὴ καὶ πλατὺς Ελλήσποντος, περὶ οὗ προγέγραπται. ( Vers; 6.) Ὅτι ἐν τῷ; Μυρμιδόνες τα- 

χύπωλοι, κατὰ τοὺς ἀλλαχοῦ αἰολοπώλους, ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι, κολαχευτικῶς ὁ ᾿Αχιλλεὺς προσφέ- 
perat τοῖς UT αὐτὸν. ἵνα προϑύμως ποιήσωσιν ὃ περ ἀξιώσει. τὸ δέ ἐστι ( Vers. 7: ) τοιοῦτον" μὴ 
δή πω ὑπ᾽ ὄχεσφι λυώμεϑα μώνυχας ἵππους, ἀλλ᾽ αὑτοῖς ἵπποισι καὶ ἅρμασιν. ἄσσον ἰόντες Πάτροκλον 

4o χλαίωμεν" ὃ γὰρ, ἤγουν τοῦτο, γέκρας ἐστὶ ϑανόντων. oi δὲ ποιοῦσιν οὕτω, καὶ εὐθὺς ὥμωξαν 4o 
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ἀολλέες, ἦρχε δ᾽ ̓ Αἀχιλλεύς. Ἴστι δὲ οἰμιώξειν τὸ κατὰ ὀνοματοποιίαν ot τε λέγειν καὶ ὠ" ἐξ ὧν, ὡς xoà 
προδεδήλωται, τὸ οἰμώζειν σύγκειται. οὔκουν ἐλαλησᾶν τι οἰμώξοντες. ᾿Αχιλλεὺς δέ γε κακῳξέρω ἐν 

λόγῳ διεξοδικῷ ἀδινοῦ ἐξάρχων γόοιο λέγει ἃ ϑέλει. Τὸ δὲ, λυώμεϑα ἵππους, οὕτω δὲ καὶ μετ᾽ ὀλίγα 

τὸ, ἵππους λυσάμενοι δορπήσομεν ἐνθάδε πάντες, ἔστι καὶ ἐνεργητιχῶς λέγειν λύωμεν καὶ λύσαντες. 
διὸ κατωτέρω λύον ἵππους φησὶ, δυνάμενος καὶ ἐνεργητικῶς φάναι λύοντο. Καιρία δὲ λέξις τὸ λύειν 50 

ἐπὶ τοῦ ἀποζευγνύειν ἵππους, διὸ καὶ ἐπέμεινεν αὐτῇ. Σημείωσαι δὲ ὅτι ἐν μὲν τῷ λυώμεϑα καὶ λύον 
συστέλλεται ἡ ἄρχουσα, ἐν δὲ τῷ λυσάμενοι ἐχτέταται. (Vers. 8.) Τὸ δὲ, αὐτοῖς ἅρμασιν, ᾿Δττικῶς 

1992 ἔχει ἀντὶ τοῦ σὺν αὐτοῖς ἅρμασιν. ( Vers. 10. ) Ev τούτοις δὲ κεῖται καὶ τὸ, ὀλοοῖο τεταρπώμεσϑα 

γόοιο, οὗ “σαφέστερον πρὸ τούτων ἔφη Πρίαμος τὸ, κορεσσάμεϑα κλαίοντε, ἔστι δ᾽ ἐν ἀμφοῖν ταὐτό- 
10 τὴς διὰ τὸ τέρψιν τινὰ καὶ τῷ τοῦ γόου κόρῳ γλολρεποινθιαὴ κατὰ τὸ, μετὰ γάρ τε καὶ ἄλγεσι τέρπεται 

ἀνήρ. (Vers. 15.) Ὅτι ὥς πὲρ τεῖχος ἐλάσαι πόλει λέγεταί τιςγ ὅτε δηλαδὴ κύχλῳ αὐτὴν περιϑέξι, 
οὕτω πως κανταῦϑα ἐπὶ κυχλωτεροῦς ἑλιγμοῦ τὴν λέξιν ϑεὶς 0 ποιητὴς φησίν" οἱ δὲ τρὶς περὶ νεκρὸν, 

ὡς ποτὲ ἡνίοχον ᾿Αχιλλέως, ἐὔτριχας ἤλασαν ἵππους, μυρόμενοι. τοῦτο δὲ νῦν τὸ ἤλασαν ἡνιοχικὴ 
ἄλλως λέξις ἐστίν. Καὶ ὅρα ὅτι οὐκ ἐγγύς που τοῦ μυρόμενοι τοὺς Μυρμιδόνας παρέϑετο, ἀλλὰ μετὰ 
στίχους ὀχτὼ, ἵνα μὴ δόξῃ διὰ τὸ Μυρμιδόνες μυρόμενοι παρηχήσει ἀκαίρῳ παίζειν ἐφ᾽ οἷς οὐκ ἐχρῆν. 

Δῆλον δ᾽ ὅτι δαψίλειαν δοῆς δακρύων δηλοῖ τὸ μύρεσϑαι, οἷα κυριολεκτούμενον ἐπὶ ὑδάτων, ἐφ᾽ ὧν καὶ 
τὸ μορμύρειν, ὡς προείρηται. "διὸ καὶ ἑρμηνεύων τὸ τῆς λέξεως ὑποτόλμηρον (V ers. 15.) ἐπάγει" δεύοντο 60 
ψάμαϑοι, δεύοντο δὲ τεύχεα φωτῶν δάχρυσι. καὶ εἰσὶν, ὡς εἰκὸς, καὶ ταῦτα κατὰ τὰ ὡς ἀπὸ χρήνης 
που μελανύδρου καταῤῥεύσαντα τῆς βασιλικῆς κεφαλῆς. αἴτιον δὲ οὐ μόνον ὃ πόϑος, τοῖον γάρ φασιν 

20 ἐπόϑεον μήστωρα φόβοιο, ἤγουν τὸν “Πάτροκλον, ἀλλὰ χαὶ τὸ μυϑιχῶς ϑεόϑεν, ἐπεί σφι Θέτις γόου 

ἵμερον ὡρσεέν, ὡς ἄλλως ἀμήχανον ὃν οὕτω δαψιλὲς; ὡς οἷα xpovynóov καφενεγχεῖν δάκρυον. ᾿Ιστέον 
δὲ ὅτε τὸ, δεύοντο ψάμαϑοι, δεύοντο δὲ τεύχεα φωτῶν δάκρυσι καὶ ἑξῆς, ὡς ἐπὶ αἰσϑανομένων cU- 

τῶν δὴ τῶν ψάμμων καὶ τῶν τευχέων τι νὲς ἐνόησαν, καὶ ποϑούντων καὶ δακχρυόντων ἐπὶ τῷ xauérq.1285 
οὐχ εὔδηλον δὲ ὅτι πάνυ τερατῶδες ἐστὶ τὸ οὕτω νοῆσαι. καὶ ὅμως κείσϑω καὶ τοῦτο εἰς ἐννοίας ἀμφι- 
βόλου παράδειγμα. χάλλος δὲ κατ᾽ ἐπαναφορὰν τὸ, δεύοντο ψάμαϑοι, δεύοντο τεύχεα. ὁμόστοιχον δὲ 
ὥς πὲρ τὸ, Διὸς καὶ δαίνω τὸ ὑγραίνω, οὕτω καὶ Ζεὺς καὶ δεύω. τὸ μέντοι δεύω τὸ ἐλλείπω ἄλλως 
ἔχει. ἐκ τοῦ δέω γὰρ ἐχεῖνο ioa ἐπενϑέσει τοῦ ὃ γίνεται. ἀπ᾽ αὐτοῦ δὲ ὁ δεύτερος καὶ ὃ δεύτατος. 
( Vers. 18.) Ὅτι AAA eG χεῖρας ἐπ ̓ ἀνδροφόνους ϑέμενος στήϑεσιν ἑταίρου, ἤγουν τὰς ἑαυτοῦ ἐπὲ 

τοῖς τοῦ ἑτέρου στήϑεσσιν; ἢ τὰς τοῦ ἑταίρου ἐπὶ τοῖς ἑαυτοῦ, ἀμφίβολος γὰρ καὶ αὕτη ὡς καὶ προεῤ- 

30 ῥέϑη ἔννοια, τοιοῦδε "γόου ἐξῆρχεν, ἃ ὃν πᾶς εἴποι ἂν βραχὺ παρῳδήσας ἐπὶ νεχρῷ φίλῳ τιμωμένῳ 10 

κατὰ TO ὑπεσχημένον" χαῖρέ μοι. ὦ Πάτροκλε, x«i εἰν ídao δόμοισι" πάντα γὰρ ἤδη τοι τελέω, τὰ 

πάροιϑεν. ὑπέστην. εἶτα ἔν ΘΝ: 20.) ἑρμηνεύων τὸ πάντα μετρεῖ δύο μόνα" τὸ τὸν “Εχτορα δώσειν 
xvoiv ὠμὰ δάσασϑαι, x«i τὸ δώδεκα πρὸ τῆς πυρᾶς ἀποδειροτομήσειν Τρώων ἀγλαὰ τέχνα, σέϑεν, 

φησὶ, χταμένοιο χολωϑείς. ταῦτα γὰρ τὰ δύο τῷ Πατρόκλῳ προσλογίξονται. ὃ δὲ πολὺς ἐκεῖνος φό- 

γος wee TOU XOLVOU τῶν Ἑλλήνων αὐτῷ χατεπράχϑη. ᾿Ιστέον δὲ ὅτε καὶ τὰ ὑκπεσχημένα τελέσας ἐν 20 

τοῖς ἑξῆς 0 ̓ Δχιλλεὺς ἐ o i πάντα ἤδη TOL τετελεσμένα ὥς πὲρ ὑπέστην. ἔνϑα καὶ τὸ, Τρώων ἀγλαὰ 

τέχνα, περιφράξων φησί" Τρώων μεγαϑύμων υἱέας ἐσθλούς. (Vers. 21.) Qua δὲ δάσασϑαι ἢ ἀντὶ 

τοῦ ὠμῶς ἢ χαὶ κατ᾽ ἔλλειψιν τοῦ χρέατα. δύναται γὰρ καὶ οὕτως. ( Ver S. 19. » Ἰστέον δὲ ὅτι οἴκτου 

κινητικὸν ἢ πρὸς νεκρὸν ὁμιλία, εἰ καὶ ἄλλως γλυκείας ἐννηίας ἐστὶν ἡ τῶν ἀψύχων προσφώνησις. 

4o Τὸ δὲ ; χαῖρε καὶ ἐν iov δόμοις , ὁμοίωταί πως τῷ, εἴ πέρ ἐστι καὶ ἐν “Ἅιδου χαίρειν τινὰ, ἔχε τοῦτο 

| ἀφ᾽ ἡμῶν. xci δὴ παραδίδωσιν ἡ ἐν ᾿Οδυσσείῳ μυϑικὴ νεχυία τοιαῦτα τινά. ἡχιλλεὺς γοῦν ἐχεῖ χαίρεν 

μαϑὼν ἀγαϑὰ περὶ τοῦ υἱοῦ. ἀνάπαλιν δὲ τοῦ χαίρειν διατίϑεται ὃ μέγας “ἴας ἐπὶ τῷ ἐχϑρῷ Ὀδυσ- 

σεῖ. εἰ δὲ τὸ χαίρειν οἱ ὕστερον ταῖς ἐπιστολαῖς ἀπεχαρίσαντο, ἀλλ᾽ ὃ ποιητὴς ἄλλα οἶδεν. ( Vers. 24.) 

Ὅτι ϑυ"μῷ νιχώμενος Ἀχιλλεὺς € ἅμα τῷ ῥηϑέντι γόῳ αὐτοῦ δεικέα μηδετο ἔργα εἰς "Extopa , πρηνέα 3o 

nao λεχέεσσι Πατρόχλου τανύσας ἐν κογίησι. τίνα δὲ ἢν a μήδετο qux ἔργα, σιωπᾷ. οἱ δὲ παλαιοί 

φασιν ἀεικέα ἔργα ἐξ αὐτοῦ Ὁμήρου γοεῖσϑαι τὸ ἐπὶ στόμια τε ἐχτεῖναι κατὰ κόνεως καὶ ἐνυβρίζειν τῷ 
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οὐκ ἀντιλαμβανομένῳ καὶ γῆν olov αἰχίξεσϑαι κωφὴν καὶ τὸ τρὶς ἕλκεσϑαι περὶ τὸ σῆμα τοῦ IIargó- 
χλου, ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς ἱστορήσει. ἔστι δὲ καὶ περιφραστικῶς νοῆσαι ἀειχέα μηδεσϑαι ̓ ἔργα τὸ αἰχίζεσϑαι 

πληγαῖς, ἵνα λέγῃ ἀεικέα ἔργα τὰ αἰχιστιχά. διὸ καὶ “πρηνὴς ἥπλωται. χαὶ μὴν τοῦτο καὶ ἄλλως πρὸς 1398 

ὕβριν γενέσϑαι φαίνεται, ἵνα μηδὲ à ὕπτιος νεχρικῷ γόμῳ χέοιτο. δύναται δὲ χαὶ ἄλλως τὸ ἀεικέα ἔργα 

stel μόνου εἰρῆσϑαι τοῦ, πρηνέα τανυσϑῆναι τὸν νεχρὸν ἐν κονίῃσι, χαϑὰ xci ἀνωτέρω τὸ πάντα 

τελέω περὶ δύο τινῶν ἐῤῥέϑη, ov μὴν πλειόνων. (Vers. 26.) Ὅτι τὸ ἀπεχδύεσϑαι τὰ τοῦ πολέμου 

τεύχη ἔντεα ἀφοπλίζεσϑαιν λέγει, οὐ μὴν ἁπλῶς ἀφοπλίζεσθαι. οὔπω γὰρ τότε τὰ ὕπλα ἐπὶ πολεμιχῆς 

ἐχυριολεκτοῦντο σχευῆς, ὡς χαὶ ἀλλαχοῦ ἔγνωσται. φησὶ γοῦν" οἱ δ᾽ ἔντε᾽ ἀφωπλίζοντο ἕκαστος χάλκεα 
μαρμαίροντα, λύον δ᾽ ὑψηχέας ἵππους, τοὺς καὶ ἀλλαχοῦ ῥηθέντας. ( Vers. 29.) Ὅτι ἐν τῷ, τάφον 

4o μενοεικέα δαίνυ Δ᾽ χιλλεὺς, τάφος οὐ κατά τινας ὃ μετὰ τὸ ταφῆναι τινὰ περίδειπνος , ἀλλ ἁπλῶς 10 

ὁ ἐπὶ νεχρῷ. ἐπὶ γοῦν Πατρόκλου μήπω ταφέντος τάφος τοιοῦτος νῦν γίνεται, ὃς πρὸς ἑσπέραν γενό- 

μενος νῦν καὶ δόρπος ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λέγεται, ὡς δηλοῖ τὸ, δορπήσομεν ἐνθάδε πάντες, καὶ, δόρπον 
ἐφωπλίσαντο ἕχαστοι. τὸ δ᾽ αὐτὸ zoi δαῖτα ἐν τοῖς ἑξῆς ἐρεῖ, ovy ἁπλῶς μέντοι, ἀλλὰ στυγερὰν ὡς 
ini νεχρῷ γινομένην, ὃς ἐς Στυγὸς κατὰ μῦϑον ἄπεισιν. οἱ δὲ γλωσσογράφοι φασὶν, ὅτι Κύπριοι καὶ 
τὸν φόνον τάφον καλοῦσιν. ἕτεροι δὲ καὶ τὴν ταφὴν τάφον λέγεσϑαι οἴονται, ὡς καὶ τὴν χολὴν χόλον, 
οἷον τάφου μνῆμα, ἤγουν ταφῆς μνημόσυνον, 0 δή φησιν ἐν τοῖς ἑξῆς ὃ ποιητής. xci τὸν ἐπιτάφιον 

δὲ ἀγῶνα τάφον καλεῖσϑαι φασὶν, ὡς T0, ἐς τάφον, ὅϑε πάντας ἐνίχα. Τὸ δὲ μενοεικέα νῦν μὲν δαι- 
τὸς ἐπίϑετον, ἀλλαχοῦ δὲ xol χτήματα μενοεικέα χεῖται. Τὸ δὲ δαίνυ ἑρμηνευτικὸν ἐστι τοῦ ῥηθέντος 
τάφου, ὡς δαιτὸς ὄντος, ἵνα λέγῃ ὅτε δαῖτα ἐπιτάφιον ἐδαίνυεν. ( Vers. 50.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι δια- 
σχευάζων τὸν εἰρημένον τάφον λέγει ἃ δὴ παραβραχὺ καὶ τελετῇ γάμου 5 δημοτελοῦς πανηγύρεως 20 
προσαρμόσει. φησὶ γάρ" πολλοὶ μὲν βόες ἀργοὶ ὀρέχϑεον ἀμφὶ σιδήρῳ σφαξζόμενοι, πολλοὶ δ᾽ ὕϊες καὶ 

50 μη χάδες αἰγὲς, πολλοὶ δ᾽ ἀργιόδοντες i ὕες ϑαλέϑοντες ἀλοιφῇ, εὑόμενοι τανύοντο διὰ φλογὸ 0g Hqai- 

στοιο" πάντῃ δ᾽ ἀμφὶ νέχυν κοτυλήρυτον ἐῤῥεεν αἷμα" ov καὶ μόνου μετῆν τῷ νεκρῷ" καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς 
δὲ τοιοῦτόν τι χεῖται" πολλὰ δὲ ἴφια μῆλα καὶ εἰλίποδας ἕλιχας βοῦς ἔδερόν τε χαὶ ἄμφεπον. ἀλλὰ 
ταῦτα μὲν ἀλλαχοῦ. ἐνταῦϑα δὲ ἐνθυμητέον, ὡς οὐ σύντροχα τὰ τοῦ εἰρημένου ἐπιδορπίου τάφου 
τῇ παλαιᾷ ἡρωικῇ εὐτελείᾳ xal ἀφελείᾳ τῇ περὶ τὰς δαῖτας, ἀλλ ἀκολούϑως TQ 7-0; ματι, συν- 

διεξῆρται καὶ 0 τάφος. ᾿ἀχιλλεὺς γὰρ ὁ τελῶν, ὃ ἐν “Ελλησιν ὕπατος, χαὶ ἐπὶ Πατρόκλῳ τὰ τελού- 

usva, ὃς TQ Αχιλλεῖ φίλτατος ἤγετο. καὶ ὕμως εἰ καὶ πολυτελῆ τὰ ἐνταῦϑα συγκχρινόμενα ταῖς uc 

Ὅμηρον περιᾳδομέναις πολυτελείαις, πολλοστημόριον ἂν εἶεν ἐκείνων. κεῖται γοῦν ἐν τοῖς τοῦ δειπνο- 
σοφιστοῦ σὺν ἄλλοις καὶ ὅτι τῷ βασιλεῖ τῶν Περσῶν χίλια ἱερεῖα τῆς ἡμέρας κατεχόπτοντο. τὰ δὲ ἦσαν 30 
ovy ᾿ Ελληνικὴ χιλεόμβη, ὩΡΡΣΕ φησιν, ἵπποι, κάμηλοι, βόες, ὄνοι, ἔλαφοι χαὶ τὰ πλεῖστα πρόβατα" 

ἀνηλίσκοντο δὲ χαὶ ὄρνιϑες πολλοὶ, καὶ di o "Adodftoi, ζῷον μέγα, καὶ χῆνες καὶ ἀλεκτρυόνες, 

ὧν τὰ πλεῖστα τοῖς δορυφόροις καὶ πελτασταῖς ἐξ ἐφέρετο εἰς τὴν αὐλήν. καὶ ἣν αὐτοῖς τὰ σιτία ταῦτα 

θο εἰς ὑπό "Aoyov, ὡς Ἡρακλείδης ὁ Κυμαῖος φησὶν, ἀντὶ μισϑοφορᾶς. καὶ τοιοῦτο xal τοῦτο. Τῶν δὲ 
Ὁμηρικῶν τὸ μὲν ὀρέχϑεον μίμημα ἐστι τραχέος ἤχου γινομένου ἐν τῷ σφάζεσϑαι βοῦν. Θεόκριτος δὲ 
ἐπὶ θαλάσσης τὴν λέξιν τίϑησι καϑ' ὁμοιότητα τοῦ, ῥόχϑει δὲ μέγα κῦμα. δῆλον δὲ ὅτι καὶ ἐπὶ πατά- 

γου καρδίας ἡ ἢ λέξις τίϑεται, ὡς TO, κραδίη δέ οἱ ἔνδον ὀρέχϑει. οἱ δὲ παλαιοί φασι χαὶ ὅτι τὸ ὁρέ- 

χϑεον ἀντὶ τοῦ, ἀναιρούμενοι ὠρέγοντο ἤτοι ἐξετείνοντο, καὶ κατὰ τὸν ποιητὴν εἰπεῖν, τανύοντο ἀναι- 

ρούμενοι" 1) καὶ TRE ὀρέχϑεον. ἤτοι διεχόπτοντο᾽ ὅϑεν καὶ ἐρεγμός, gas, ὁ διαχεχομμένος 

12805/5auog. Εἰς δὲ *ró, βόες ἀργοὶ , ἀποροῦσιν οὕτω γοργῶς, τίνες ἀργοὶ βόες. οἱ ταχεῖς; xal μὴν εἰλί- 40 
ποδες. ἀλλὰ οἱ λευχοί; καὶ μὴν μέλανα τοῖς τεϑνεῶσι ϑύονται. εἶτα λύοντες φασὶν ὅτι ἀργοὶ βόες οἱ 

μεεὰ τὸ σφαγῆναι χαὶ ἀποδαρῆναι λευχοὶ τῇ πιότητι, ὁποῖοι καὶ οἱ παρὰ τῷ Πινδάρῳ ἀργᾶντες. 

οἱ δὲ τοῖς ἑξῆς τὸ ἀργοὶ συνάπτοντες φασὶν ὅτι ἀργοὶ ὀρέχϑεον, ὃ ἐστι ταχεῖς, τουτέστι ταχέως, 
ἐσφάττοντο οἱ βόες. (C Vers; 3 ts J Ὅρα δὲ ὅτε κἀνταῦϑϑα μετὰ δοτιχῆς ἡ ἀμφὶ πρόϑεσις ἐν τῷ, ἀμφὶ 

σιδήρῳ. οὕτω δὲ μετ᾽ ὀλίγα καὶ ἡ περι ἐν τῷ, περὶ δὲ χροὶ εἵματα ἕστο. Tov δὲ σφάξειν πρωτότυπον, 

ὡς καὶ ἀλλαχοῦ δεδήλωται, φῶ τὸ φονεύω, ἐξ οὗ παραγωγῇ καὶ πλεονασμῷ τοῦ G τὸ σφάζω, οὗ 
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παράγωγον οὐ μόνον Di διασφὰξ ἡ ἢ τε ἄλλως ἐν ζῴων σώμαοι xol ἢ κωμικευομένη, ἀλλὰ καὶ σηπίας ὑπό- 
σφαγμα pops “Ἱππώνακτι, τὸ αὐτῆς μέλαν, ἔτι δὲ ὑπόσφαγμα, xal ὑπότριμμά τι χρήσιμον ὀψαρ- 
τυταῖς, ἐξ αἹἱματός, φασι, τοταρομμένου μέλιτι, τ ἁλὶ, κυμίνῳ, χατὰ δέ τινας καὶ ὕξει χαὶ 

γάλακτι xat φύλλοις εὐώδεσι τετριμμένοις. ΘΕΙ͂Ν, 32.) ' Ev δὲ τῷ ἀργιόδοντες, 5 πλεονάξει τὸ [, ὡς 

καὶ ἐν "τῷ ἱππιοχάρμης, 5 τροπῇ TOU 0 εἰς U. γέγονεν ἐκ τοῦ ἀργόν, To δὲ ὕες, συστέλλει τὸ δίχρονον, 10 

ἐπεὶ τὰ εἰς ve τοιαῦτα συστέλλει TO v ἐν ταῖς πλαγίαις, μῦς μυὸς, δρῦς δρυός. οὕτως οὖν xci σῦς καὶ 

Ug συὸς xol vog. "ioi δὲ xol νῦν τὸ λίπος φησὶν ὃ δηλωτικὸν εὐεξίας ἐν ζῴοις ἐστί. διὸ τὰ 

λιπῶντα ϑαλέϑειν, 0 ἐστι ϑάλλειν, λέγονται ἀλοιφῇ τῇ κατὰ στέαρ ἢ πιμελὴν, ἃ συντελεῖ ποτὲ καὶ 
εἰς τὸ ἀλείφειν. διὸ χαὶ “κατηγορεῖται αὐτῶν τὸ τῆς ἀλοιφῆς c ὄνομα. ( Vers. 33.) Τὸ δὲ, εὑόμενοι τα- 

10 γύοντο, ἀναστρόφως εἴρηται ἀντὶ τοῦ τανυόμενοι elovro, ἤγουν τεινόμενοι ἐφλέγοντο, xol ἔστιν 
ὕμοιον TQ, χασάμενος πελεμίχϑη, ἤγουν πελεμιχϑεὶς χάσατο, καὶ τοῖς τοιούτοις. οὕτω καὶ πρὸ 
ὀλίγου ἔφη, ἔστη παπτήνασα ἐπὶ τείχεϊ. τὸ γὰρ ὀρϑὸν, στᾶσα ἐπὶ τῷ τείχεϊ ἐπάπτηνεν. Ὅτι δὲ ταμίας 
φλογὸς ὃ Ἥφαιστος, μυϑικῶς ἐν τοῖς κατὰ τὸν Ξανϑον δεδγλεάνι: olere. 34. ) To δὲ, χοτυλήρυ- 

τον αἷμα, τί σημαίνει, πρὸ ὀλίγων εἴρηται. ( Vers, 335.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ, εὑόμενοι τανύοντο διὰ 

φλογὸς" ̓Ἠφαίστοιο, περίφρασίς ἐστι τοῦ ὠπτῶντο πυρί. ἐμφαίνεται δὲ τῷ τοιούτῳ λόγῳ καὶ ὡς ἀχέ- 
ραιου εὕοντο Veg ἐν τῇ ῥηϑείσῃ δαιτί. καὶ οὐκ ἀπεικὸς οὐδὲ τοῦτο, εἴ τις διανοοῖτο τὰ μέχρι καὶ εἰς 

1ὁθάδρτι διάφορα κλιβανωτὰ, ἡ ἢ ὡς ἂν ὃ χωμικὸς εἴποι χριβανωτὰ 59a. ὅτε δὲ ἐκ τοῦ ἐνταῦϑα κειμένου 20 
εὕειν παρῆχται χαὶ εὗστρα ἢ τῶν συῶν φλογίστρα, δηλοῖ χαὶ ἡ κωμῳδία. εὕρηται δὲ καὶ παϑητικὴ 

μετοχὴ τοῦ τοιούτου ῥήματος ἐν τῷ, λεπτὸς καὶ καλὸς ἠφευμένος. ἔξδνϑα ὅρα xoi τὴν αὔξησιν τῆς 
20 ἀπὸ προϑέσεως, ὁ ὁποία γίνεται καὶ ἐν τῷ ἠφίει καὶ τοῖς ὁμοίοις. Τοῦ δὲ ῥέειν χαὶ τοῦ ὀύειν συστοίχων 

ὄντων ix μὲν τοῦ ῥέειν ἄλλα τε μυρία γίνονται, καὶ ῥέος τὸ ῥεῦμα, πρὸς ὁμοιότητα τοῦ βλέπω βλέπος 

παρὰ τῷ κωμικῷ, ἀπ᾽ αὐτοῦ δὲ καὶ ῥοτὸς ὀξυτόνως, ὃ ῥευστὸς ἄνϑρωπος, καὶ πλεονασμῷ Aro τοῦ B. 
βροτὸς, χαὶ ῥότος βρότος β βαρυτόνως ὁ μετ᾽ ὀλίγα ῥηθησόμενος, ὅ ὃ πέρ ἐστι μολυσμὸς ὀέοντος αἵματος. 
E παρὰ τὸ ῥέειν καί τινα ποτήρια καλούμενα ῥέοντα, oiov , ῥέοντα δέδωχα τόσα ἀργυρᾶ, δύο δὲ 
χρυσὰ γρυψὶ, τὸ δὲ ἕτερον πήγασος. ἐκ μέντοι τοῦ ῥύειν ποτήριον ἄλλο ἥρωσιν ἀνειμένον τὸ ῥυτὸν 
ὅμοιόν, φασι; κέρατι; διατετριμμένον, ἐξ οὗ χρουνίζοντος λεπτῶς, ὥς φησιν. ᾿Αϑήναιος, χάτωϑεν 

πίνουσι. Δίφιλος" ῥυτὸν χωροῦντα δύο χοᾶς, ὃν οὐδ᾽ ἂν ἐλέφας ἐχπίῃ. Καὶ σημείωσαι τὸ ῥυτὸς ἐν- 
ταῦϑα ἀρσενικόν. κεῖται δὲ xal οὐδετέρως ἐν τῷ, ἐλέφας ἐστὶ; ῥυτὸν δίκρουνον τρεῖς χωροῦν χοᾶς. 
ὥστε καὶ ποτηρίου εἶδος ἐλέφας. *( Vers. ὅ7. b. 'Ors. oi βασιλεῖς τὸν ᾿ΑἸχιλλέα σπουδῇ παρπεπιϑόντες, 3o 

30 ἤγουν παραπείσαντες s εἰς “᾿γαμέμνονα yov" ὁ δὲ κηρύκεσσι λιγυφϑύόγγοισι χέλευσεν ἀμφὶ πυρὶ στῆ- 
σαν τρίποδα μέγαν; ὁποῖός τις χαὶ ὃ πρὸ ὀλίγου γραφεὶς, εἰ πεπίϑειεν, ἤγουν εἰ πείσοιεν, Πηλείδην 

λούσασϑαι à ἀπὸ βρότον αἱματόεντα" αὐτὰρ ὃ γ᾽ ἀρνούμενος στερεῶς εἶπε τὰ ἐφεξῆς ῥηϑησόμενα. Καὶ 
ὅρα ὅτι χηρύχων ἦν ἔστιν ὕτε καὶ ἡ ἐν λοετροῖς ὑπουργία. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τοῦ κήρυκος 75 γενικὴ ἐχτείνει 
τὴν παραλήγουσαν "κανόνι τοιούτῳ. τὰ εἰς ξ ἀρσενικὰ ἁπλᾷ δισύλλαβα, ὅταν τῷ V παρεδρεύηται, 4o 

ἔχῃ δὲ τῆς τελευταίας συλλαβῆς ὄρχον ἀμετάβολον, ἢ δι᾽ ὧν πρώτη συζυγία βαρύτονος λέγεται; 
διὰ τοῦ x χλίνεται. κήρυκος, πέλυκος, ἔρυχος, βέβρυκος. ὅσα δὲ μὴ τοῦτον ἔχει τὸν χαρακτῆρα, 
διὰ TOU y κλίνεται. ὄρτυγος, χόχχυγος. σημειῶδες τὸ, ὄνυξ ( ὄνυχος, παραληγόμενον μὲν ἀμετα- 

βόλῳ, μὴ κλινόμενον δὲ διὰ τοῦ x. ζητητέον δέ τι περὶ τοῦ ὄρτυγος καὶ δοίδυκος παρὰ τῷ κα- 
νονιστῇ AO nato. Σπουδῇ δὲ πεῖσαι τὸ μόλις καὶ δυσχερῶς. Καὶ d Κμείωσαι τὴν λέξιν εἰς τὸ 50 

40 Ὁμηρικὸν ἀσπουδεὶ τὸ ἀλλαχοῦ ῥηϑέν. (Vers. 40.) ἡ Ὅρα δὲ χαὶ τὸν i& σύνδεσμον ἀντὶ τοῦ ὅπως 
ληφϑέντα ἐν τῷ, εἰ πείσοιεν Πηλείδην λούσασϑαι. καὶ γέγονε σύνηϑες οὕτω γράφειν καὶ τοῖς μεϑ' 
Ὅμηρον, οἷον, σπεύδων, εἴ πως ἀνύσω τόδε. ( Vers. 42.) Ὅτι ἐπί τινι διὰ πένϑος φίλου τεϑινεῶτος 

ἀπαρνουμένῳ λούσασϑαι καλῶς 6 ἂν ῥηϑείη τὸ, ὁ δ᾽ ἠρνεῖτο στερεῶς, ἐπὶ δ᾽ ὅρχον ὥμοσεν; oU μὰ τόδε 

οὐ ϑέμις ἐστὶ λοετρὰ καρήατος, ἄσσον ἱχέσϑαι, ad xeigagÜ at τυχὸν χόμην ἢ ἕτερόν τι τοιοῦτον ἐπὶ 
τῷ χειμένῳ ποιῆσαι" ἐπεὶ οὔ μ᾽ ἔτι δεύτερον ὧδε εἴξετ᾽ ἄχος χραδίην, qoa ζωοῖσι ertt τουτέστιν 

ἕως ἂν τοῖς ζῶσι συνῶ" ὅ πὲρ ἀλλαχοῦ μετέω εἰπὼν ἐνταῦϑα μετὰ προσϑήκης τοῦ 6 ἐξεφώνησεν. ᾿Αχιλ- 
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λέως δὲ ταῦτα λόγοι, εἰπόντος, OU μὰ Ζῆν᾽, ὃς τις ϑεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος, OU ϑέμις ἐστὶ καὶ ἑξῆς, 
θο ἐν οἷς ἀπαρνεῖται λούσασϑαι πρὶν τὸν φίλον ἐνθεῖναι πυρὶ σῆμά τε χεῦαι; τουτέστι "τάφον ἀναχωμα- 

τίσαι χείρασϑαί τε κόμην. δος 44, .) ̓Ιστέον δὲ ὅτι τε τὸ, λοεγρὰ καρήατος ἄσσον ἱχέσϑαι, περί- 

goaais. ἐστε τοῦ λούσασθαι, καὶ ὅτι ὅμοιός τις τῷ ῥηθέντι καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ ὅρκος χεῖται τὸ, oU μὰ 
Ζῆν᾽ ᾿“Ιγέλαε. Ὅτι δὲ πολυώνυμος ἡ κεφαλὴ ἢ οὐσα λἔγεται καὶ κάρηαρ, προγέγραπται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι 

ui τοιοῦτον δεύτερος ἄχος ἵξεσϑαι αὐτῷ ζῶντι φησὶν ᾿Αχιλλεὺς, οἷα εἰδὼς ὅτι προτεϑνήξεται τοῦ 

πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ, ὃς καὶ αὐτοὺς φϑάσας ἀλλαχοῦ ἐν δευτέρῳ τοῦ Πατρόχλου ἐῴχει τίϑεσϑαι. Καὶ 
Mi Las ὅτι ἐκεῖ μὲν ἐπλάτυνε τὸ γόημα τοῦτο διασχευῇ τὲ καὶ λογισμοῖς, ἐνταῦϑα δὲ στενῶς ἔφρασε 

1287*a«vv, διδάσκων ὅπως χρὴ ταὐτολογεῖν ἐν πλατυσμῷ γοημάτων χαὶ βραχύτητι. ( Vers. 46.) Τὸ 981395 
χείρεσϑαι κόμην ἐπὶ νεχροῖς, πλατὺ &OugOvV ( ὃν χαὶ τοῖς πάλαι, ἣν xoi αὐτὸ λύπης τε ἔνδειξις, xad 10 

χαὶ τὸ τίλλειν πενϑητικῶς κεφαλῆς τρίχας, xci ἀφοσίωσις δὲ τιμῆς, ὡς τῇ φίλῃ κεφαλῇ τοῦ κατὰ 

κεφαλὴν ἀνατιϑεμένου κόσμου, ᾧ παρώνυμος 5 κόμη. καὶ ὥς πὲρ ἡ ταφὴ καὶ ἡ ἐπ᾿ αὐτῇ στήλη καὶ 
τὸ δάχρυον, οὕτω xci ἡ τῆς κόμης κουρὰ γέρας ϑανόντων, καϑὰ μυριαχοῦ δηλοῦται. (Vers, 48.) 

Ὅτι καϑ' ὁμοιότητα τοῦ, ἀγαϑὸν καὶ νυχτὶ πιϑέσϑαι, φησίν" ἀλλὰ νῦν μὲν miis δαιτί. ᾿ἄχιλ- 
λέως δὲ καὶ οὗτος λόγος, ὃς βεβαρυμένος τῷ πένϑει στυγερὴν; ὡς xci προεγράφη, δαῖτα φησὶν, εἰπών" 

στυγερῆ πειϑώμεϑα δαιτὶ, οὐ καϑόλου πᾶσαν δαῖτα οὕτω καλέσας, ἀλλὰ τὴν σήμερον ϑανόντος Iia- 

τρόχλου. (Vers. 50.) Ὅτι ἐν τῷ, ὄτρυνον ἄναξ ὕλην τ᾽ ἀξέιεναι παρά τε σχεῖν ὡς ἐπιεικὲς καὶ ἑξῆς, 

ἤγουν ὕλην ἄξειν καὶ παρασχεῖν, τὸ μὲν ἄξειν ἐπὶ ἀψύχων τῶν ξύλων ἔϑετο, χαϑὰ καὶ ἑξῆς mov ἐν 
τῷ, ἄξετε νῦν Τρῶες ξύλα, ὅϑεν σύνθετα ὃ ξυληγὸς καὶ ἡ ξυληγία, εἰ μή που, ὡς καὶ προεγράφην 

ιοτοῦ ἄγειν ἤτοι χλᾶν ἐσημασία ἐνταῦϑα ἐστὶν, ὡς καὶ ἐν τῷ, ἄξον δὴ ἔγχος Διομήδεος" παρασχεῖν δὲ 20 

τὸ πλησίον ϑεῖναι. ἀπὸ τούτου δὲ καὶ ἐπὶ πάσης χορηγίας καὶ δόσεως ἡ λέξις κεῖται. προϊὼν δὲ τὴν 
λέξιν ἄλλως φράζει, ἐν οἷς λέγει" κὰδ δ᾽ ἂρ ἐπ᾽ ἀκτῆς βάλλον, ἤγουν κατέβαλλον ἐπὶ τοῦ αἰγιαλοῦ. 
᾿Ιστέον δὲ ὅτι προηγεῖται τὸ χαταβάλλειν τοῦ παρασχεῖν. πρῶτον γὰρ καταῤῥίπτεται τὸ βασταζόμενον 
ξύλον, εἶτα παρίσχεται. ᾿Ἐπιεικὲς δὲ xoi νῦν οὐ τὸ ngocvvég* οὐ γὰρ οἶδε τοιαύτην λέξιν ὁ ποιητής" 
ἀλλὰ τὸ ἐοικὸς καὶ πρέπον. (Vers. 51.) Ὅτι τὸ ὑπὸ γῆν γενέσϑαι νεχρικῶς νέεσϑαι ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα 
φησί. δοχεῖ δὲ λέγειν xoi τὸ ταφῆναι ἀπ᾿ ὀφϑαλμῶν γενέσϑαι ἐν τῷ; ὄφρα τοῦτον μὲν ἐπιφλέγῃ nip 
Üaccov ἀπ ̓ ὀφϑαλμῶν. Τὸ δὲ ἐφεξῆς, ἤγουν τὸ, λαοὶ δ᾽ ἐπὶ ἔργα τράπωνται, δηλοῖ ὡς οὐκ ἣν εἰς 

ἔργον τραπέσϑαι τοὺς -“χαιοὺς, ἀλλ᾿ ὡς ἐν ἑορτῇ παγκοίνῳ ἀεργοὺς εἶναι πρὸ τοῦ τὸν Πάτροχλον 

ταφῆναι. τοῦτο δὲ διὰ τιμὴν τοῦ ied ταφέντος OUV ἐτράπησαν ἐπὶ ἔργα, δηλαδὴ τὰ τοῦ πολέμου, 

20 ὥς που φησὶ μέγα ἔργον άρηος.  * (Vers. 55.) Ὅτι σπουδαίαν ἑτοιμασίαν δείπνου δηλοῖ τὸ, ἐσσυμέ- 30 
veg δ᾽ ἄρα δόρπον ἐφοπλίσαντες ἕκαστοι δαίνυντο, καὶ τὰ ἑξῆς. ( Vers. 61.) Ὅτι μὲν οἱ ἄλλοι ἐκοι- 
μῶντο χλισίηνδε ἕκαστος, ᾿“ἰχιλλεὺς δ᾽ ἐπὶ ϑινὶ ϑαλάσσης κεῖτο βαρὺ στενάχων iv χαϑαρῷ, 00. 
κύματ᾽ im ἠιόνος κλύζεσκεν, ἤγουν ἔχλυζον, ἐξ οὗ καὶ ὃ κλύδων παράγεται. τοῦτο δὲ ἄλλως ἐν OÓvo- 
σείᾳ φράζων φησίν" ἔνϑα λάϊγγας ποτὶ χέρσον ἀποπλύνεσκε ϑάλασσα. ἔστι δὲ T6, ὅϑε κύματα κλύ- 

3o ζεσχον, ἐφερμηνευτιχὸν τοῦ. iv χαϑαρῷ, δηλοῦντος τοῦ ποιητοῦ ὅτι ἐν χα" ϑαρῷ λέγει ἐκεῖνο τοῦ 
αἰγιαλοῦ, ὅπου ἔκλυζον ἤγουν ποιὸν ἦχον ἀπετέλουν τὰ κύματα ἠρέμα πελάζοντα. οὕτω καὶ ἀλλαχοῦ 
εἰπὼν ἐν χαϑαρῷ ἐπήγαγ πρὸς σαφήνειαν τὸ, ὅϑι δὴ νεχύων διεφαίνετο χῶρος. Πένϑους δὲ ἐστι 
δήλωσις καὶ ἡ ἐπ᾿ ἀχτῆς αἴϑριος τοῦ ᾿ἩἸχιλλέως ἀνάκλισις. (Vers. 98.) ᾿Ιστέον δὲ € ὅτι τὸ, οἱ uiv, &xa- 

στος, σχῆμα ἐστὶν Ὁμήρῳ σύνηϑες, 0 κοινότερον φράζεται τῶν μὲν ἕκαστος. xal εἰσὶν ἄμφω εὑσό- 

λοιχα. (Vers. 62.) Ὅτι κείμενον τὸν ᾿Αχιλλέα ὡς ἐῤῥέϑη ἐπὶ τῷ αἰγιαλῷ ὕπνος ἔμαρπτεν, 0 ἐστι κα- 40 
4o τέλαβεν, λύων μελεδήματα ϑυμοῦ, ἤγήδυμος ἀμφιχυϑείς" μάλα γὰρ κάμε φαίδιμα γυῖα, "Exrop' 1396 

ἐπαΐσσων" ἦλϑε δ᾽ ἐπὶ ψυχὴ Πατροκλῆος δειλοῖο, πάντ᾽ αὐτῷ μέγεϑός τε καὶ ὄμματα, χαλ εἰχυῖα 
χαὶ φωνήν" καὶ τοῖα περὶ χροὶ ἑἵματα ἕστο. τοῦτο δὲ ῥηθήσεται, ἤγουν τὸ, πάντ᾽ αὑτῷ μέγεϑός τε 
καὶ ἑξῆς, ἐπὶ ἀκριβοῦς ὁμοιότητος εἴδους. στᾶσα δέ, φῆσιν, ὑπὲρ κεφαλῆς, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ὃ τοῦ 

Διὸς ὄνειρος; ἔφη" εὕδεις" αὐτὰρ ἐιιεῖο λελασμένος ἔπλευ ᾿4χιλλεῦ. τοῦτο δὲ τὸ ἔπος ὀνειδίζεε ἄμνη- 
50 στίαν φιλίας. εἰ δὲ καὶ τεϑνεώς ἐστιν ὁ ὀνειδίζων, τεϑήσεται καὶ τὸ, οὐ μέν μευκζώοντος ἀκχήδεις, 
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ἀλλὰ ϑαγόντος. Καὶ ὅρα ἢ ὅτι πολυμήχανος Ὅμηρος ὧν τὰ εἰς ποίησιν οὐδὲ ὀνειροποιίας ἀπέσχετο. 

παρεισχρίνει δὲ τῷ λόγῳ καὶ τὸ τοιοῦτον πλάσμα, 1 Qva καὶ οὕτω ποικιλίαν τε λόγου ἐργάσηται χαὶ 

πολυμάϑειαν ἀχροατοῦ, ὡς μετ᾽ ὀλίγα φανήσεται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι παιδευτιχὸν τὸ, ὕπνος ἕμαρπτὲν. 
οὐ γὰρ ἡμῖν ληπτέος ὁ ὕπνος ἐπιτηδευομεένοις ὑπνοῦν, ἀλλ' αὐτὸς μετὰ κάματον ἡμᾶς καταλήψεται, 
λύων enar dan χαματηρᾶς ψυχῆς, & δὴ καὶ ἐμελξθανεθ λέγονται ὡς τὰ μέλη ἢ ἔδουσαι χαὶ τήκουσαι. 

ὅϑεν "καὶ ὕπνος ἐτυμολογεῖται κατά τινας ὡς οἷἱονδὶ λύπονος οἷα λύων πόνους, ὧν ἀνεπαίσϑητος 6o 

ὃ ὑπνῶν, ὥς περ καὶ 0 ϑανών. διὸ xoi ἀδελφοὶ ἀλλήλοις μυϑεύονται ὕπνος καὶ ϑάνατος, xci λυσιμε- 

λεῖς ἄμφω ἐπονομάζονται. ( Vers. 65. ) TO ài, νήδυμος ἀμφιχυϑεὶς, τί δηλοῖ, γέλγραπται ἀλλαχοῦ.1288 
“Σημείωσαι δὲ ὅτι οὐκ ἔστιν ἐνταῦϑα ὥς πὲρ ἐπὶ τοῦ, Δία δ᾽ οὐκ “ἔγχε νήδυμος à ὕπνος, πανουργεύσα- 

10 σϑαι γράψαι ἥδυμος δίχα τοῦ y, ὡς τῇ ὑπισϑὲν προσγνεμηϑέντος συλλαβῇῃ. ἐνταῦϑα γὰρ ovx ἔστιν ἐκ- 

φυγεῖν τὸ v, προφθυὲν; τῇ γενικῇ τοῦ ϑυμοῦ. Viens; 64.) To δὲ, μᾶλα γὰρ χάμε, αἰτία ἐστὶ τοῦ 

βαϑέους ὕπνου, γινομένου μετὰ πολὺν κάματον. ὅτε xoi γλυχὺς ὁ ὕπνος, ὡς δηλώσει ὃ ποιητὴς ἐν 

τοῖς ἑξῆς, εἰπὼν κεκμηχότι τῷ Ἂχιλλεῖ γλυκὺν ὕπνον ἐφορμῆσαι. ἐνταῦϑα μέντοι οὐχ᾽ 0 γλυκὺς ἀλλὰ 

μᾶλλον ὃ βαϑὺς ὕπνος χρήσιμος, ἵνα οὕτω πιϑανῶς ἐπιφοιτήσῃ τῷ Ari ὄνειρος. ( Vers. 66.) Τὸ 

δὲ, πάντ᾽ αὐτῷ μέγεϑός τε καὶ ὄμματα xol ἑξῆς, μετ᾽ ὀλίγα βραχυτάτῳ κόμματι παραδηλώσει, εἰπών" 
&xro δὲ ϑέσχελον αὐτῷ, ἤγουν ὁμοίωτο καὶ ἐῴκει, ϑεοείκελον ἤτοι ϑεῖον, τουτέστι ϑαυμαστῶς πάνυ, 
ὡς δοχεῖν αὐτόχρημα εἶναι Πάτροκλον. Σημείωσαι δὲ ὅτι ἐντεῦϑεν ᾿Φντισϑένης κατὰ τοὺς παλαιοὺς 
ὁρμηϑεὶς ὁμοιοσχήμονας ἐδόξασεν εἶναι τοῖς σώμασι "τὰς ψυχάς. Χρύσιππος δέ, φασιν, ἄλλως χαϑ' τὸ 
Ὅμηρον λέγων, διάφορός ἐστι δοξάζων σφαιροειδεῖς τὰς ψυχὰς μετὰ θάνατον γίνεσϑαι. ( Vers. 67.) 

20 Τὸ δὲ, χαὶ τοῖα cuero ἕστο, καινότερον διὰ ποικιλίαν ἐσχημάτισται. ἤρκει γὰρ μόνον τὸ εἵματα, 
ἵνα ἢ; μέγεϑος καὶ ὄμματα χαὶ φωνὴν καὶ finora. ( Vers. 68.) Τὸ δὲ, στὴ δ᾽ ἂρ ὑπὲρ χειαλῆς, 
προϊὼν ἄλλως φησὶ μετὰ περιφράσεως, ψυχὴ ἐφειστήκει γοόωσά τὲ “μυρομένη τε. (Vers. 69. ) TO δὲ, 
εὕδεις καὶ ἑξῆς, ὁμοιόσχημόν ἐστι τῷ, φεύγεις δὴ, ἑκάεργε; οὗ πρὸς ipao καὶ παρ ̓ Εὐριπίδῃ τὸ, 
φεύγεις ἀποστραφείς με; Mes, 70. ) To δὲ ἀχήδεις ϑέμα ἐ ἔχει τὸ ἀκηδῶ, ἐξ οὗ καὶ τὸ ἀχηδέστως i ἐπίῤ- 

ῥημα, ὡς προείρηται» χαὶ τὸ, ἀκήδεστοι καὶ ἄφαντοι; καὶ ὃ κηδεμών. ἀπ᾽ αὐτοῦ δὲ καὶ τὸ ἀκηδιᾶν, 
ὡς καὶ ἐκ τοῦ μειδῶ καὶ κατηφῶ τὸ μειδιᾶν καὶ χατηφιᾶν. ( Vers. 71. er Or σχῆμα ἐλλ ̓ είψεως χαὶ ἐν- 

ταῦϑα ἐν τῷ, ϑάπτε μὲ ὅτι τάχιστα, πύλας ᾿Αἴδαο : περήσω. λείπει ydo τὸ ἵνα ἢ) ἕτερόν τι ὕμοιον, ὡς 
ἂν λέγῃ» ϑάπτε pue, ἵνα περήσω. redeant δὲ λόγου τὸ περήσω, οἷα τῶν ψυχῶν δι᾽ ᾿ξχεανοῦ 

πορϑμευομένων. τοιοῦτον σχῆμα xol μετ᾽ ὀλίγα ἐν τῷ, καί μοι δὸς τὴν χεῖρα, ὀλοφύρομαι, ἤγουν 
ὅ0 ἵνα ὁλοφύρομαι" sal πάλιν, ἀλλά μοι ἄσσον στῆϑι μίνυνϑά περ ἀμφιβαλόν rs ἀλλήλους, ὁλοοῖο 

τεταρπώμεϑα γόοιο, “ἤγουν ἵνα χορεσϑῶμεν γόου. τοῦτο δὲ οἰχεῖον τῷ δι᾿ ἀποδημίαν κλαίειν ἐθέλοντι, 20 

ὡς CQ εἴς ἀποδήμους ποιεῖ x«i (Vers. 77.) τὸ, ov γὰρ φίλῶν ἀπάνευϑεν ἑταίρων βουλὰς ἑζόμενοι 
βουλεύσομεν. Ἴξνϑα ὅρα Ort ἀδείας δέεται καὶ μονώσεωφ, καὶ ἡ βουλὴ, Og περ καὶ 1) φιλόσοφος μάϑη- 

σις, 0 xai ᾿Ησίοδος δηλοῖ ἐν τοῖς χαϑ' ἑαυτὸν, ἐν ὄρει γὰρ ἰδιάσας ταῖς Μούσαις ὡμίλησε, καὶ ὃ παρ 

Ὁμήρῳ Μίνως ἐννέωρος κατὰ Κρήτην ὁμιλῶν Διὶ καταμόνας χάριν μαϑήσεως. (Vers. 78.) Τὸ δὲ, 

βουλὰς  βουλεύσομεν, ᾿Δετικῶς d ἐσχημάτισται, ὡς πολλαχοῦ δεδήλωται. ᾿Εν τούτοις δὲ (Vers. 72.) εἰπόν- 

τος τοῦ ἐν ὀνείροις Πατρόκλου καὶ TO, τὴῆλέ uc εἴργουσι ψυχαὶ, εἴδωλα χαμόντων, ἐφερμηνευτικόν 
ἐστι τοῦ ψυχαὶ τὸ εἴδωλα χαμόντων. περὶ τούτου δὲ καὶ ἐν τῇ τῆς ̓ Οδυσσείας Νιεκυίᾳ γὲγ pafirat,s Χαὶ 

ἄλλως δὲ εἰπεῖν, ὡς ἐκ παραλλήλου ταῦτα κεῖται, TO ψυχαὶ xoi τὸ εἴδωλα χαμόντων. διὸ μετ᾽ ὀλίγα 

4ο ἐρεῖ ψυχὴ xoi εἴδωλον, O "ep εἴδωλον zu φαίνεσθαι χαϑ' ὕπνους δοχεῖ τοῖς φανταξομένοις, ὅϑεν καὶ 

παλαιὰ ἡ ἦν αἵρεσις δι᾽ εἰδώλων ἐμπτώσεως τοὺς ὀνείρους γίνεσϑ' αι. ἐνταῦϑα δὲ, ὡς πέρ χαὶ ἐν τῇ Ὀδυσ- 

σείῳ, φαίνεται δόξα εἶναι Ομήρῳ καὶ τοῖς κατ᾽ und μήτε ἐᾶσϑαι ψυχὰς προσφάτως ἀπολυϑείσας 

1ϑθ)σώματος ταῖς λοιπαῖς ἐπιμίσγεσθαι ὑπὲρ nore * «oio * λέγει δὲ τὸν ᾿Ωχεανόν" ἀλλ᾽ αὕτως πλανᾶσϑαι 3o 

περὶ τὸν Ahn, εἰ μὴ καῦσις καὶ ταφὴ γένηται" ἔτι δὲ δοξάζεσϑαι καὶ μηδὲ τὴν ψυχὴν αὐτὴν φαντά- 

ζεσϑιαΐ τιν. μετὰ πυρὰν καὶ κηδείαν, ἀλλὰ πρὸ τοῦ grid μὲν αὖ τὴν ἐχείνην ἐπιφαίνεσθαι; ὡς καὶ 

Εὐριπίδης διασχευάζει ἐν τοῖς κατὰ τὸν Πολύδωρον, ἐξ Ὁμήρου τὴν δόξαν ἔχων" μετὰ δέ γε τοῦτο 
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οὐκέτι, ἀλλ ἑτεροῖα τινὰ εἰδώλων εἰκάσματα καταπέμπεσϑαι. οὐ γὰρ ἔτι, φησὶν, αὖτις γίσομαι; 

0 ἐστιν ἐπανελεύσομαι ἐξ EL ἐπήν με πυρὸς λελάχητε, ἤγουν ἀξιώσητε 3 λαχεῖν ποιήσητε. προϊὼν 

δὲ λέγει διὰ τοῦ ᾿Αχιλλέως ὃ ποιητὴς, ὡς καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ δοξάζει, ψυχὴν μὲν χαὶ εἴδωλον ἐν “Ἵιδου 

εἶναι; φρένας δὲ avri; οὐχ εἰναι πάμπαν, τεχμαιρομένου viv AryikÀéwg τοῖτο ἐκ τοῦ αὐτὸν μὲν οὕτω 

σπεύδειν τὰ ὑπὲρ Πατρόκλου, ἐκεῖνον δὲ, ὡς δῆϑεν ἡμελημένον, λήϑην προσονειδίξει». αὐτῷ. ταῦτα 

δὲ ὁ μανϑάνων. μεμνήσϑω Ὁμήρου ἀχούειν, ἀνδρὸς ποιητοῦ xai “Ελληνος; καὶ τοὺς περὶ ψυχῆς 

αὑτοῦ λήρους τῇ ᾿Ελληνιχῇ ἀπάτῃ ἐπιγραφέτω j ἀγαπῶν , εἰ ὅλως ψυχῆς ἀϑανασίαν οἷδε καὶ μονὴν 

αὐτῆς μετὰ ϑάνατον. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι v0, τῆλέ μὲ εἴργουσι ψυχαὶ εἴδωλα καμόντων, οὐδέ μέ πω μίσγε- 

4o σϑαι ἐῶσιν, ἔστι ῥηθῆναι παρά τινος κωλυομένου ἐπὶ πράξει “παρά τινων οὐδαμινῶν, xoi μάλιστα εἰ 
καὶ ἰσχνοὶ ἐκεῖνοι εἶεν 1) μελαγχρεῖς᾽" ὧν δὴ λεπτοσώμων καὶ διὰ τοῦτο ἰσχνῶν ἐν τοῖς μάλιστα «“4εω- 10 
τροφίδης καὶ Θούμαντις, οἱ παρὰ ᾿ρμίππῳ τῷ κωμικῷ, λεπτότατοι ὄντες. λέγει γὰρ ἐκεῖνος" oi 
πενόμενοι ἀνάπυρά σοι ϑύσουσιν ἤδη βοίδια .““εωτροφίδου λεπτότερα καὶ Θουμάντιδος. καταλέγονται 
δὲ τοιοῦτοι παρὰ ᾿Αριστοφάνει Σαννυρίων τραγῳδὸς καὶ Μέλιτος καὶ Κινησίας, οὖς καὶ πρέσβεις ὑπὸ 
τῶν ποιητῶν φησὶν εἰς "ov πέμπεσθαι πρὸς τοὺς ἐκεῖ ποιητὰς γ καὶ ἀϊδοφοίτας τούτους καλεῖ , xai 
ἐπὶ λεπτῶν ἐλπίδων ὀχεῖσϑαι φησί. λέγεται δὲ xoi ᾿Αρχέστρατος, ὃ μάντις καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς ὕστερον, 

τῶν κηρῶν λεπτότερος εἶναι. Πολέμων οὖν φησὶν ἐκεῖνον ἁλόντα ὑπὸ Πτολεμαίου καὶ ἐπὶ ξυγὸν ἐπι- 
βληϑέντα ὀβολοῦ ὁλκὴν εὑρεϑῆναι ἔχοντα. εἰ δὲ χαὶ Σίσυφος καὶ Πειρίϑους καὶ Θησεὺς ὃ λισπόπυξ 

καὶ εἴ τις ἄλλος δίχα γε πάντως “Ἡρακλέος δόξαιεν ἂν καὶ αὑτοὶ διὰ λειποσαρκίαν μυϑευϑῆναι κατελ- 
ϑεῖν εἰς “4ιδην, οὐ μαρτυρεῖται ὑπὸ τῶν παλαιῶν. καὶ οὕτω μὲν ταῦτα. (Vers, 74.) 'O δὲ ἀνωφελῶς 
που στρεφόμενος καὶ ἀφανῶς, καὶ μάλιστα εἰ καὶ παρ᾽ ἀνδράσιν ἀδίχοις, προσφυῶς ἂν ἐρεῖ τὸ, ἀλλ᾿ 20 

50 αὕτως ἀλάλημαι ἀν᾽ εὑρυπυλὲς άϊδος δῶ, τουτέστι δῶμα κατὰ anoxo*" πήν. ἔφη δὲ αὐτὸ ἡ ψυχὴ τοῦ 

Πατρόκλου πρὸ τῆς πυρᾶς, ὡς καὶ ἀνωτέρω κεῖται. ᾿Εν τούτοις δὲ (Vers. 79.) καὶ τὸ τέϑνηκα περι- 
φράζων φησίν" ἀλλ ἐμὲ μὲν κὴρ ἀμφέχανε στυγερή. δηλοῦται δὲ διὰ τοῦ χαίνειν τὸ ἐξ αὐτοῦ τέλος, 
ἤγουν τὸ καταποϑῆναι. Ὅρα δὲ ὅτι ἀνωτέρω εἰπὼν χατὰ γενικὴν πυρὸς λελάχωσιν, ὑποχαταβὰς 
αἰτιατικὴν ἔϑετο σύνταξιν ἐν τῷ, x10 ἀμφέχανεν, ῇ περ λάχε γεινόμενόν πέρ, ἤγουν γεννώμενον. ἔστι 

δὲ πολλὴ διαφορὰ ἐκείνου τοῦ λαχεῖν καὶ τούτου. ἐχεῖ μὲν γὰρ ἀλλοπαϑῶς ἕτεροι λαγχάνουσί τινα 

πυρὸς, ἐνταῦϑα δὲ αὐτός τις ἔλαχεν, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις δηλοῦται. (Vers. 76.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ 

γίσομαι, εἰ μὲν διὰ δύο 60. γράφεται, τῆς ἀναλογίας ἐστὶ τοῦ δεδίσσω καὶ τῶν τοιούτων, εἰ δὲ ἐν ἑνὶ δ, 
ἔστι μὲν χρόνου μέλλοντος, ἄδηλ ος δὲ ὃ ἐνεστὼς αὐτοῦ εἴτε ὃ γνώριμος γίσσω, εἴτε xol ὃ μὴ γνωστὸς 

γίω ὡς τίω. ὅπως δ᾽ ἂν ἔχοι, οὐκ ἂν ὃ καταλογάδην γράφων αὑτοῦ δέοιτο. ὅτι δέ που καὶ διὰ διφϑόγ- 30 
yov γράφεται ἡ toU νίσσεσϑαι à “ἄρχουσα ἐν διαφόροις κατά τινας, ὡς ἀπὸ τοῦ νέω τὸ πορεύομαι χατὰ 
τὸ ϑέω ϑείω, βέω βείω, τὸ χύμα δηλοῖ τοῖς ποιήσεως. ζήτει δὲ περὶ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ, ἐς ̓ Ορχομενὸν 

ποτινείσεται. ( Vers, 81. ) Ὅτι δηλῶν ὃ ποιητὴς χκἀνταῦϑα τοὺς ὀνείρους ἔστιν οὗ ἀληϑεύειν, ποιεῖ 
60 τὴν τοῦ Πατρόκκλου ψυχὴν λέγουσαν, μοῖραν εἶναι τῷ ̓ Αχιλλεῖ τείχει ὑπὸ Τρώων εὐηγενέων ἀπολέσϑαι. 

Καὶ ὅρα τὸ τοῦ χρησμοῦ εἰ καὶ μὴ λοξὸν, ἀλλ οὐ σαφές. Ὁμήρου δὲ xci τοῦτο τέχνη, φϑάσαντος 

ἑτέρως χρησμῳδῆσαι τὸ τοιοῦτον σαφέστερον. Τὸ δὲ εὐηγενέων πλεονασμὸν ἔχει χαὶ αὐτὸ τοῦ ἢ. 

C Mere: 82.) Ὅτι ἐνδοιασμὸς ἐπὶ παραινέσει τὸ, ἄλλο δὲ τὸ ἐρέω χαὶ ἐφήσομαι, αἴκε πίϑηαι. ἔστι δὲ 
τὸ ἐφήσομαι ἀντὶ τοῦ ἐντελοῦμαι, ἐξ οὗ χαὶ ἡ παραινετικὴ ἐφημοσύνη. ( Vers. 83.) Ὅτι ἀξιοῖ τὸν 
E VET Πάτροχλος ἐν ὀνείρῳ οὕτω" μὴ ἐμὰ σῶν ἀπάνευϑε τιϑείμεναι ὀστέ᾽, ᾿Αχιλλεῦ, ἀλλ᾽ ὁμοῦ ὡς 

128ϑἐτράφημεν ἐν ὑμετέροισι δόμοισι xoi * ii. εἶτα ( Vers. 91.) μετὰ στίχους ἐξ ἐπαναλαβὼν φησίν" ὡς 4ο 
δὲ, 7 ἤγουν οὕτω, χαὶ ὀστέα vy , ὑμὴ, τουτέστιν 5 αὐτὴ, σορὸς ἀμφικαλύπτοι, χρύσεος ἀμφιφορεὺς, 
τόν τοι πόρε πότνια μή ruQ, 5 Θέτις δηλαδή. ἦν δὲ ὁ χρυσοῦς οὗτος ἀμφιφορεὺς, ὃν ἡ Θέτις πρὸς 
Διονύσου ἔλαβεν ἐν Νάξῳ τῇ νήσῳ. χαρισαμένου, ὅτε διωχϑέντα, ὑπὸ «Τυκούργου αὐτὴ ἐν χόλπῳ ἐδέ- 

ἕξατο, xaÜD& 0 ποιητὴς εἶπεν ἀλλαχοῦ. Καὶ € ὅρα οἷος πολυχανδὴς ὃ χρατὴρ ἐκεῖνος L εἴ γε καὶ εἰς σορὸν 

ἐχρημάτιζεν ὀστοῖς τοιούτοις, οὐ χάριν σοροῦ δοϑεὶς, δυσοιώνιστον γὰρ ἂν τοῦτό γε ἦν, ἀλλὼ νῦν 
ἀξιωθεὶς ἀντὶ τοῦ οἰνοδόχος εἶναι φιάλη λάρναξ ἐ ἐπιτάφιος γενέσϑαι. κυρίως δέ, φασιν; ἀμφιφορεὺς 
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τὸ μέγα, κεράμειον, ὃ ἀμφοτέρωϑεν φέρεται τῶν ὥτων αἰρόμενον. καθάπερ! ἴσως χαὶ ὁ κρατὴρ οὗτος 

φιάλη ὧν ἄμφωτις ἢ cuquris. ἢ) καὶ ποιητικῶς φάναι, δέπας ὁ ἄμφωες. ἐν τούτοις δὲ ἐνϑυμητέον ὡς 

δυοῖν ϑάτερον ἢ μέγιστος ὃ τοῦ ̓ Αχιλλέως χρατὴρ εἰς τόσον ὡς ὕστερον ἐν αὐτῷ κοινῇ τεϑῆναι τὰ ὀστᾶ 
τοῦ τε Πατρόκλου χαὶ αὐτοῦ, ἢ οὐ πάνυ λόγου ἄξια τὰ ἐκείνων ὀστᾶ, xndipi τὰ τοῦ [Μιλησίου -Aorv- 

δάμαντος, οὗ τελευτήσαντός, φασι; καὶ χατακαυ ϑέντος οὐκ ἐχώρησε μία ὑδρία τὰ ὀστᾶ, μόγις δὲ 

δύο. ἦν δὲ ὃ ἀνὴρ, ὡς ἔοικεν ; ἢ βουγάϊος ἢ καὶ ὑπὲρ αὐτὸν, ἐπεὶ καὶ ὑπὲρ βουϑοίναν. κληϑεὶς οὖν, 
φασὶν, ἐπὶ δεῖπνον καὶ ἀφικόμενος ὑπέσχετο πάντα φαγεῖν τὰ πᾶσιν, ἦν δέ, φασιν, ἐγνέα, παρα- 
σκευασϑέντα, καὶ κατέφαγε. τοῦ Πέρσου δέ, αι αὐτὸν ἀξιώσαντος ποιῆσαί τι ἄξιον τῶν κατὰ 

τὴν ἰσχὺν, φακὸν κλίνης nsoizaAxov ὄντα κλάσας, ἐξέτεινε μαλάξας. xai σημειωτέον ἐνταῦϑα τὴν τε 
- ^ ' € , c * , , 

1308ἐν χερσὶ βριαρότητα τοῦ ἀνδρὸς, καὶ ὅτι ὁμώνυμον xai ὁ φακὸς, ov δήπου ὀσπρίῳ μόνῳ ἐπιλεγόμενος. 

20 

3o 

4o 

καὶ τοιόνδε uiv καὶ τοῦτο. Σορὸς δέ, φασι, παρὰ τὸ ἔσω ὀρούειν ἢ ἐρύειν, ὅ ἐστι φυλάσσειν τὸν 
τεϑέντα. ἅπαξ δέ, φασιν, ἐνταῦϑα 7 λέξις εἴρηται τῷ ποιητῇ j ap ἧς καὶ σορέλλην παρὰ ̓ άριστο- 

φάνει σχῶμμα εἰς γέροντα, ὡς ἐν ῥητορικῷ εὕρηται λεξικῷ. ἐξ αὐτῆς δὲ καὶ σοροπηγὸς 5 πρὸς ἑμοιότητα 
τοῦ ναυπηγός. δηλοῖ δὲ ἡ σορὸς xci αὐτὴ καϑ' αὐτὴν γέροντα σχωπτικῶς, ὡς δῆλον i ἐκ τοῦ γράψαντος 
τὸ, γηράσασα χαὶ ἤδη οὖσα σορός. τοῦ δὲ σορέλληνος σαφέστερον. εἰς σχῶμμα τὸ τυμβογέρων παρὰ 
τῷ χωμιχῷ. (Vers. 92.) Ὁ δὲ ῥηθεὶς χρύσεος ἀμφιφορεὺς ὁ τοσοῦτος, Óv οὗ φϑάσας ὁ ᾿Δχιλλεὺς 
» € , —- * - 21 3 , 2 , ^ * ^ κι € e [A , 

ἔσπεισεν ὑπὲρ llargoxlov τῷ Διὶ, καλῶς «v ἀργυρέῳ εἰχασϑείη φρέατι "zarà τὴν ὑστερογενὴ ἀστειό- 20 
τητα. πίνων γοῦν τις ix μεγάλου ποτηρίου ἐσχώφϑη ἐξ ἀργυροῦ πίνειν φρέατος. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὴν 
τοῦ Πατρόχλου προσηχάμενος ἀξίωσιν ᾿ἀχιλλεὺς ἐθέλει ἐν τοῖς ἑξῆς τὰ τοῦ ἑταίρου ὀστᾶ ἐν χρυσέῃ 
φιάλῃ καὶ δίπλακι δημῷ ϑεῖναι, ἕως ἂν αὐτὸς ϑάνοι, Καὶ ὅρα τὸ δίπλακι. συντελεῖ γάρ τι καὶ εἰς 
τὴν μαρμαρέην δίπλακα. εἶτα μετὰ μιχρὸν ἐχεῖ καὶ ἐνεργεῖται τὸ ἀξιωϑὲν, ὡς ῥηθήσεται. δῆλον δὲ 
ὅτι φιάλην ἐχεῖ τὸν ῥηθέντα κρατῆρα φησίν. ( Vers. 91.) "Ert. ἰστέον καὶ ὅτι τὸ, ὀστέα νῶιν ὁμὴ 
σορὸς ἀμφιχαλύπτοι, παράφρασίς ἐστι τοῦ, μὴ ἐμὰ σῶν ἀπάνευϑε τιϑέναι ὀστέα, ἀλλ᾿ ὁμοῦ" καὶ ὅτι 
δύναταί τις ἐντεῦϑεν ἐπὶ φιλικῆς χοινωνίας παρῳδῆσαι τὸ, μὴ ἐμὰ σῶν ἀπάνευϑεν τιϑέναι, ἀλλ᾿ ὁμοῦ. 
ἐν τούτοις δὲ δεξιῶς παρεισάγων καὶ εὐμεϑόδως 0 ποιητὴς καὶ τὴν περὶ Πατρόκλου ἱστορίαν ὅϑεν τε 
ἣν ἱστορεῖ καὶ τίνος πατρὸς, καὶ περὶ ἡλικίας, καϑ' ἣν συνανετράφη τῷ nA. φησὶ γοῦν τῷ ̓ Ζἴχιλ- 
Asi ὃ ἐν ὀνείροις Πάτροκλος περὶ ἑαυτοῦ, ὅτι μὲ τυτϑὸν ἐόντα ΛἹενοίτιος iE Οπόεντος ἤγαγεν ὑμέτερόνδ᾽, 
ἀνδροχτασίης (aO λυγρῆς, ἤματι τῷ, ὅτε παῖδα κατέκτανον ᾿Δἀμφιδάμαντος, νήπιος, ovx ἐϑέλων, ἀμφ᾽ 
ἀστραγαλοισιν χολωϑείς" ἔνϑα μὲ δεξάμενος ἐν δώμασιν ἱππότα Πηλεὺς ἔ"τρεφέ τ᾽ ἐνδυκέως, ἤγουν 3o 
ἐπιμελῶς, xoi σὸν ϑεράποντ᾽ ὀνόμηνε. (Vers. 88.) Καὶ ὅρα ὅτε οὐκ ὥκνησεν Ὅμηρος καὶ διὰ icro- 
ρίας ἐλϑεῖν ἀφελοῦς διὰ προσώπου ποιότητα, ὑποχαταβὰς τοῦ ὕψους τῆς σεμνότητος. τὰ γὰρ κατὰ 
τὴν ἀνδροχτασίαν xal μᾶλλον τὰ κατὰ τοὺς ἀστραγάλους ἀφελῆ χαὶ παρέλκοντα. xci τάχα χαὶ διὰ 
τοῦτο παρεσημήνατο διὰ τοῦ ᾿Αχιλλέως ὃ rn ποιητὴς μὴ πάμπαν εἰναι φρένας τῷ εἰδώλῳ, οὗ πὲρ ταῦτα 

εἰσὶ λόγοι, καταγιγνώσκων οὐ βάϑος φρενῶν τοῦ ἐν “μεγάλῳ πένϑει παιδικὰ Miloisllog ἀϑύρματα. 

( Vers. 85.) Ὅτι δὲ ᾿Οπούντιος ὃ Μενοίτιος, καὶ τίς ἡ Ὀπόεις πόλις ἡ ἐν συναιρέσει Ὀποῦς, πολλα- 

χοῦ δεδήλωται. νῦν δὲ ἐξ Ὁμήρου ἐ ἐφάνη καὶ πῶς Ὀπούντιος ὃ Πάτροκλος ὧν παρὰ ἔν ταλνὰ ἦν, ὅτι 

δηλαδὴ φυγὰς διὰ φόνον γενόμενος παιδὸς ἥλικος. (Vers. 86.) Ἰστέον δὲ ὅτι κατὰ τοὺς παλαιοὺς κατα- 
χρηστικῶς ἀνδροχτασία ἐνταῦϑα εἴρηται. παῖδα γὰρ κατέκτανε, καὶ οὐ τέλειον ἄνδρα. χαὶ μὴν ἄλλως 
κατὰ τὸ φύσει σημαινόμενον τοῦ ἀνδρὸς, ὅ περ ἐν πολλοῖς δηλοῦται, ἄνδρα ἀνεῖλεν, ἤγουν ἄνϑρωπον 
ἄῤῥενα. ἔτι δὲ καὶ ἑτέρως, καϑά φασι καὶ αὐτὸ οἱ παλαιοὶ, ἀνδροχτασία xci ἡ παιδοφονία λέγεται 

. , 91, , , - , 3 , ' € ἐκ -— , - » * e Δ 
xarc τὴν ἀπὸ μέρους δηλωσιν τοῦ παντὸς. ἀνδροφόνος γὰρ 0 ἁπλῶς ἄνϑρωπον ἀναιρῶν, εἴτε “παῖς £u: 

ὁ πεσὼν, εἴτε ἀκμαῖος, εἴτε xod γυνή. ( Vers. 83.) Τὸ δὲ τιϑείμεναι κοινῶς μὲν τιϑέναι, ποιητικῶς δὲ 
τιϑέμεναι, προσλήψει δὲ τοῦ ( διὰ δάκτυλον μετριχὸν τιϑείμεναι. γραφῆναι δὲ διὰ τοῦ ἢ τὴν προπα- 

ραλήγουσαν χατὰ τὸ βήμεναι, τυφϑήμεναι καὶ τὰ ὅμοια, οὐκ ἣν ἀνάλογον. οὐ γὰρ προὔπέκχειτο 
τοῦ τιϑέναι 7, ἵνα ἐξ αὐτοῦ γένηται διὰ τοῦ ἢ καὶ τὸ τιϑείμεναι. διὰ τί δὲ οὐκ ἐδιπλασίασε τὸ μ΄ ἐν 
τῷ τιϑέμεναι ὁμοίως τῷ ἔμμεναι, καὶ πάλιν διὰ τί μὴ ἦν εἴμεναι ὡς τιϑείμεναι, λυέτωσαν οἱ βουλό- 
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μένοι. ( Vers. 86.) Τὸ δὲ, ὑμέτερόνδε, xor ᾿ἔλλειψιν ἐφράσϑη τοῦ οἶκον ἢ “δῶμα. οὕτω καὶ ἡ χοιγὴ 
γλῶσσα εἰς τὰ ἡμέτερά φησι, δηλαδὴ δώματα 1 ἢ οἰκία. μάλιστα δὲ ἀπὸ κοινοῦ ἐνταῦϑα νοεῖται ὃ δόμος 

ἤγουν ἐκ τοῦ ἐν ὑμετέροισι δόμοισιν, ἵνα ἢ, ἤγαγεν εἰς ὑμέτερον δόμον. ᾿Εν δὲ τῷ, ὑπὸ λυγρῆς; αἰτιο- 

λογικοῦ συνδέσμου ἐπέχει τόπον ἡ ὑπὸ πρόϑεσις, ἵνα ἢ, ἕνεχεν ἀνδροχτασίας λυγρῆς. ( Vers, 88.) 

Τὸ δὲ νήπιος καὶ αὐτὸ διασαφητεχκὸν ἐστι τοῦ διιοῦ ἐτράφημεν. ὃ γὰρ οὕτω γήπιυς, ὡς ἀστραγάλοις 

ἐναλύειν, χαλῶς ἔφη ὁμοῦ τραφῆναν: τῷ pda τυτϑὸς i ἐών. Τὸ δὲ, ἀμφ᾽ ἀστραγάλοισιν, -ἀττικῶς 

ῥηϑὲν εὕρηται xe OPNS ϑηλυκοῦ. ἐν γὰρ παλαιοῖς ὑπομνήμασι φέρεται ὅτι οἱ πλείους ἀμφ᾽ ἄστρα- 

5o γάλῃσι γράφουσι. xoi "ἔστιν ᾿Ιωγνικὸν 7 ἀστραγαλη; ὡς xal ἐν diese εὕρηται A ἐν ᾧ καὶ ὅτι 
τοὺς “ἀστραγάλους καὶ ἀστρίχους λέγουσιν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὲ οἱ περὶ πόδας ἀστράγαλοι οὕτω λέγονται; 

ὡς οἷον ἀστράβαλοι ἐναλλαγῇ τοῦ B, δι᾿ ὧν ἀστραβῶς ἐ ἔστι βαίνειν" καὶ ὅτε αἱ ἀστραγαλωταὶ μάστιγες 10 

ix τοιούτων τινῶν ἐνειρομένων κατεχροτοῦντο" καὶ ὅτι ἐνταῦϑα οὐ τοιούτους ἀναγκαίως ἀστραγά- 

λους νοητέον, ἀλλὰ μᾶλλον παιδιὰν, χαϑ' ἣν ἔπαιζόν, φασιν, ἀστραγάλοις" καὶ τὸ οὕτω παίζειν 

ἀστρίζειν ἔλεγον, xal τοὺς τοιούτους ἀστραγάλους ἀστρίας ἢ ἄστριας. Καλλίμαχος οὖν ζορχός που 
λέγει δωρηϑῆναι τινὶ πέντε γεοσμίχτους ἄστριας. ἐπαίξετο δὲ ἡ παιδιὰ τέσσαρσιν ἀστραγάλοις. ὧν ὅἕχα- 

στος πτώσεις εἰχξὲ τέσσαθρε; οὐ μὴν ὃ ἐξ κατὰ τοὺς κύβους, ἐξ ἑβδομάδος κατ᾽ ἀντίϑετον συγκειμένας. 

ἀντέχειτο γὰρ μονὰς χαὶ ae, εἶτα τριὰς χαὶ τετράς" δυὰς δὲ xai πεντὰς ἐπὶ μόνων χύβων ἦν ὡς 

ἐχόντων ἐπιφανείας ὃ e£, ἦσαν δέ, Ἰροσν; αἱ πᾶσαι πτώσεις τῶν ἀστραγάλων. παραλαμβανομένων, 

ὡς ἔϑος, πέντε καὶ τριάκοντα; ὧν αἱ μὲν ϑεῶν ἐπώνυμοι» αἱ δὲ ἡρώων, αἱ δὲ ἐνδόξων ἀνδρῶν, 

αἱ δὲ ἑταιρίδων, αἱ δὲ ἀπό τινων συμβεβηκότων χατὰ τιμὴν 3) χλεύην προσηγόρευνται. ἐλέγετο δέ 

βοτις ἐν αὐταῖς καὶ Στησίχορος, ὁ τὴν ὀχτάδα δηλαδὴ "σημαίνων, ἐπεὶ ὃ ἐν “Ἱμέρῳ τῇ Σικελιχῇ τάφος 20 

τοῦδε τοῦ μελοποιοῦ ἐξ ὀχτὼ γωνιῶν συνέγχειτο" ἑτέρα δὲ ἐχαλεῖτο Ευριπίδης, 7 δηλαδὴ σημαίνουσα 

τὸ τεσσαράκοντα, ἐπειδὴ δοκεῖ ὃ Εὐριπίδης γενέσθαι εἷς τῶν ἐν ᾿4ϑήναις τεσσαράκοντα προστατῶν99 

μετὰ τὴν κατάλυσιν τῶν τριάκοντα. τῶν δὲ βύλων, φασὶν, ὃ μὲν τὸ ἐξ δυνάμενος Κῷος ἐλέγετο καὶ 

ἑξίτης, ὃ δὲ τὸ ἐν Χῖος καὶ χύων, ὅϑεν xoi παροιμία» Χῖος παραστὰς Κῷον οὐκ ἐάσω" καϑ' ἣν 

παρὰ Στραττίδι τῷ κωμιχῷ τὸ, Χῖος παραστὰς Κῷον οὐκ ἐξ λέγειν" ὃ reped xal ᾿Δριστοφάνης 

12902v τῷ, οὐ Χῖος, ἀλλὰ Κεῖος, ἢ Κῷος. δηλοῖ δὲ ὃ onde χύων βόλος ἄντα "ναίρεσίν τινὰ ψήφου. ἐν 

χώραις. γάρ τισι διαγεγραμμέναις πεττευτιχῶς, πολλῶν κειμένων ψήφων, ἃς ἐχρῆν ἀνταναιρεῖν , αἱ μὲν 

χῶραι πόλεις ἐλέγοντο γόμῳ χυβευτιχῷ, χύνες δὲ αἱ ἀλλήλαις ἀντεπιβουλεύουσαι ψῆφοι. ὡς δὲ καὶ 

πολλοῖς ἀστραγάλοις ἔπαιζον χαϑὰ xcovois , ζητητέον ἐν τῷ Πλούτῳ τοῦ κωμικοῦ. ( Vers. 87. ) Τὸν 

δὲ ῥηθέντα παῖδα οἱ μὲν Αἰάνην φασὶ καλεῖσϑαι, οἱ δὲ Αὐσανδρον, οἱ δὲ Κλεισώνυμον, παρὰ Ὄϑρυο- 80 
vel τῷ γραμματιστῇ ἀποχταϑέντα. ( Vers. 90. ) To δὲ ἐνδυχέως , περὶ οὐ “καὶ ἀλλαχοῦ κεῖται, δοκεῖ 

«Α!ολικὸν εἰναι καὶ τρέψαι τὸ πρωτότυπον ὃ εἰς U, ὡς ἀπὸ τοῦ δοκεῖν, ἐξ οὗ ὃ δεδοκημιένος καὶ τὸ δο- 

κεύειν. ἢ καὶ ὅϑεν ὃ πάνδοχος "αὶ ἡ πανδοχεύτρια,. ἵνα ἢ ἐνδυκέως τὸ δοκχευτικῶς καὶ μετ᾽ ἐπιτηρή- 

σεως ἢ) δεξιώσεως. τινὲς μέντοι παρὰ τὴν δίκην αὐτὸ εἶπον γενέσϑαι. ( Vers. 91.) Τὸ δὲ, ὁμὴ σορὸς, 

eH per ar μὲν ἐκ τοῦ ὁμοῦ τραφῆναι, δηλοῖ δὲ, ὡς οἱ ὁμοῦ τραφέντες χαὶ ὁμῆς χύλιχος πεπωκότες καὶ 

ὁμὴν ἕξουσι τοιαύτην σορὸν, ἵνα λέγῃ ἀστείως τις, ὡς ot πιόντες χρατῆρα φιλοτήσιον ἐν τῷ wv τὸν 
αὐτὸν ἔσχον x«i ϑανάτου χρατῆρα ταφέντες ἐν τοιούτῳ ὁμοῦ. δῆλον δὲ ὡς ἢ γενικὴ τοῦ ὁμὸς ὁμοῦ εἰς 

το ὀνομαλτιχὸν ἐπίῤῥημα μετέπεσε τὸ ὁμοῦ ὁμοίως τῷ αὐτοῦ, ἵνα 4j τὸ ὁμοῦ ἀντὶ. τοῦ ἐπὶ ὁμοῦ: τύπου 

κατὰ σχῆμα ἐλλειπτικὸν, ὡς περ καὶ τοῦ αὐτοῦ ἤγουν αὐτόϑε ἀντὶ τοῦ ἐπ᾽ αὐτοῦ TOU τύπου. 

( Vers. 94.) Ὅτι ὁ ἱκετευϑεὶς ὑπὸ γνησίου φίλου xoi καταπεισϑεὶς δύναται εἰπεῖν τὸ, τίπτε μοι jd ei 40 
τουτέστιν ἀδελφικὴ, κεφαλὴ δεῦρ᾽ ἡλήλουϑας, καί nor raUre ἕκαστ᾽ ἐπιτέλλεαι;. αὐτὰρ ἐγώ τοι πάντα C 

μάλ᾽ ἐκτελέω χαὶ πείσομαι ὡς σὲ κελεύεις, ᾿Ιστέον δὲ ὅτι, ὥς περ πρὸ wid its “μαχρὰν ἔνμοιαν τὴν τοῦ 

20 εἰκασμοῦ τοῦ Πατρόκλου ἑνὶ κόμματι ὃ ποιητὴς προϊὼν ἐμστερεέγραψβεν,, "εἰπὼν ὅτι. ξἰκταιδὲ ϑέσκελλον 
αὐτῷ. οὕτω καὶ νῦν τοῦ Πατρόκλου ἐν ὕπνῳ διάφορα: τῷ pide ἐντειλαμένου κομματικῶς ἐχεῖνα 

δηλοῖ Ὅμηρος ἐν τῷ, ταῦτα ἕκαστα ἐπιτέλλεαι; καὶ πάλιν μετ᾽ ὀλίγα; καί μοι ἕχαστα ἐπέτελλε. ταῦτο- 

λογεῖν γὰρ οὐδ᾽ rav dis βούλεται εἰς οὐδὲν καίριον. ᾿Ηϑεῖα δὲ κειραλὴ ἐκ τοῦ ἠϑεῖος γίνεται, περὶ οὗ 
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πολλαχοῦ δεδήλωται. Χαμαιλέοντος δέ, φασι, τοῦ γραμματικοῦ, γράψαντος, ὦ ϑείη χκειραλὴ, μέμ- 
φονται οἱ παλαιοί" ἠϑεῖον μὲν γὰρ ὀνομάσαι ἀδελφικῶς τὸν προγενέστερον φίλον εἴη ἂν καλόν. τὴν 30 

δὲ τοῦ ϑείου πρόσρησιν οἷον ϑεῖος ὄνειρος, καὶ τὰ τοιαῦτα, οὐ τῷ τυχόντι διδόναι χοὴ χαὶ μάλιστα 
νεχρῷ ἁπλῶς. (Vers. 97.) Ὅτι δεξιωτικὸν ἐπὶ φίλῳ οἰχτρῷ τὸ, ἀλλά μοι ἀσσον στῆϑε μίνυνϑά πέρ 

ἀμφιβαλόντες ἀλλήλους, 0Àooi0 τε ταρπώμεϑα γόοιο, χαϑὰ καὶ προγέγραπται. λέγει δὲ ἀμφιβαλεῖν 
τὸ περιπλακῆναι. ( Vers. 99.) Ὅτε ἐπί τινος ἐκπεσόντος ὧν ὡς οἷον ὀνειροπολῶν ἐ ἐν χερσὶν ἔχειν ἐδόκει: 

ῥηθείσεται τὸ; ὠρέξατο χερσὶ φίλῃσιν, οὐδ᾽ ἔλαβεν. ᾿Αχιλλεὺς δὲ τοῦτο ἔπαϑε καϑ' ὕπνον, ταῖς χερσὶν 
ἐχταϑεὶς ἅψασθαι τῆς ψυχῆς Πατρόχλου, μὴ λαβὼν δέ, κατὰ χϑονὸς yaQ, φησιν, ἠῦτε καπνὸς 
ᾧχετο τετριγυῖα. καὶ τὸ μὲν τετριγυῖα, ληφϑὲν ἀπὸ νυχτερίδων, ἐν τῷ τῆς δυσσείας ὦ φαίνεται τί 

10 δηλοῖ, τὸ δὲ, καϑὰ καπνὸς, διὰ τὸ πνευματῶδες καὶ φαντασιῶϑδες εἴρηται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι λέγεται 
μὲν καὶ χιὼν τετριγέναι, ὅτε πλατεῖ ποδὶ καταπατεῖται, μάλιστα δέ, φασι, στρουϑάρια, ὧν καὶ 
ἡ B. ῥαψῳδία ἐμνήσϑη, τρίζουσιν ἢ τιτίζουσι κατὰ Ζηνόδοτον" τρυγὼν μέντοι τρύζει, ὡς καὶ τοὔνομα 
ἐχείνης δηλοῖ, ὥς περ ἡ OÀoÀvyov ὁλολύζει. πέρδικες δέ τινες κακκαβίζουσιν, οἱ καὶ καλοῦνται *Ót. 4ο 
αὐτὸ καχχάβαι. ἴσως δὲ καὶ κικκαβάζουσιν, ὡς ἐμφαίνει ὃ κωμικὸς ἐν τῷ κιχκαβᾶν. ὅτι δὲ κακκάβη 
καὶ σκεῦος ἐστὶ χαλκοῦν, ὃ περ κοινῶς καχκάβιον λέγεται, δηλοῖ ὃ γράψας τὸ, ἐν κακκάβᾳ ζεούσῃ. 

ὡς δὲ οἱ πέρδικες καὶ τιτυβίζουσι, Θεόφραστος ἱστορεῖ. δῆλον δὲ καὶ ὅτι, ὡς περ ἐν τῷ λέβης ζέων, 
οὕτω καὶ ἐν τῷ χαχκάβῳ ξεούσῃ ἀνεῖται τὸ ξέειν πρὸς τὸ βράττειν καὶ τὸ ἐξ αὐτοῦ βράσμα καὶ πρὸς 

140070 χάχλασμα χαὶ πρὸς τὸ παφλάζειν, εἰς Ὁ ποιεῖ ᾧερε ἐχράτης τὸ, λοπὰς παφλάζει βαρβάροις λαλή- 

μασι. (Vers. 102.) Toig δὲ “Ομηριχῶς ῥηθεῖσιν ἐπαχϑὲν μετὰ τὸ, ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσεν ᾿ΔΙχιλλεὺς τὸ 
20 χερσί τε συμπλατάγησεν, ὃ ἐστι τὰς χεῖρας συνεχρότησεν ὡς ἐπὶ παραδοξίῳ τινὶ, ϑρῆνον μὲν δηλοῖ 

τινὰ καὶ αὐτό" διὸ ἐπάγει, ἔπος δ᾽ ὀλοφυδνὸν ξειπε' δύναται δὲ χαὶ ἐπὶ ἐκπλήξεως, καὶ ϑάμβους τὸ 
αὐτό nore γενέσϑαι. "Ünniavog δὲ καὶ ἐπὶ ὀστρέων τῇ Adest ἐχρήσατο , δἰπών" ὄστρακα συμπλα- 

τάγησε. Τοῦ δὲ ὁλοφυδνὸν πρωτότυπον τὸ ὁλοφύζω, δύσχρηστον ῥῆμα, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ δεδήλωται. 
(Vers. 101.) 'Ioréov δὲ ὅτι ἐν τούτοις τὸ, ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσεν ᾿Αγχιλλεὺς, ἐπίτασιν ἔχει τοῦ ἐν ταῖς 
λιταῖς εἰρημένου τάφου, ὅ ἐστι τῆς κατὰ ψυχὴν ἐχπλήξεως, ἔτι δὲ καὶ τῆς ἀνορούσεως, εἴτουν σπου- 
δαίας ἀναστάσεως. ἤβάλλει δέ τισιν ἐς νοῦν ἴσως καὶ ὡς δεξιῶς ἐνταῦϑια κεῖται τὸ ταφῶν, ἔνϑα περὶ 50 

γεχροῦ ὃ λόγος xal τῆς κατ᾽ αὐτὸν ταφῆς. ( Vers. 103. ): Ὅτι ἐπί τινος ψευδομένου τὸν κυρίως ἄνϑρω- 

πον ἔστιν εἰπεῖν σχωπτιχῶς τὸ, ὦ πόποι, ἦ óc τις ἐστὶ xoi τῷ δεῖνε ψυχὴ καὶ εἴδωλον» ἀτὰρ φρένες 

ovx ἔν; πάμπαν. ἐπὶ δὲ φίλου δι᾿ ὄναρ οἰχτιζομένου καλὸν εἰπεῖν ( Vers. 103. ) τὸ, παννυχίη γάρ uot 

So ἡ τοῦ δεῖνος ψυχὴ ἐφεστήκει γοόωσά τὲ μυρομένη τὲ, καί μοι ἕχαστ᾽ ἐπέτελλεν. ᾿Αχιλλεὺς δὲ χαὶ 
ταῦτα περὶ τοῦ φίλου Πατρόχλου φησίν. τι Vers, 108.) Ὅτι κοινοῦ ϑρήνου μακροῦ νυχτέρου ἐπὶ νεκρῷ 

δηλωτικὸν τὺ, τοῖσι δὲ πᾶσιν ἐφ᾽ ἵμερον ὦρσε γόοιο. ̓ βμυρομένοισι δὲ τοῖσι φάνη ῥοδοδάκτυλος ἠὼς ἀμφὶ 
γέχυν ἐλεεινόν. λέγει δὲ νῦν ἐλεεινὸν τὸν ὑπὸ πάντων οἰχτιλζόμενον Πάτροχλον. σημαίνει δέ ποτὲ θο 
ἡ λέξις καὶ τὸν μήπω μὲν ἠλεημένον, δεόμενον δὲ τοῦ ἐλεηϑῆναι. Ὅρα δὲ καὶ ὡς οὐκ ὥκνησε τὸ τοῖσι 
δὶς ϑεῖναι ὡς ἐν σχεδιασμῷ. ( Vers. 113.) Ὅτι ἐπεὶ παντὶ ἔργῳ σπουδαίῳ οἷα καὶ σώματι κεφαλὴν ἐπεῖ- 
ναι δεῖ, ἐπιστατεῖν ἐνταῦϑα Μηριόνης 2069 "τοῖς ἄγουσιν ὕλην εἰς τὴν τοῦ Πατρόκλου πυρὰν, ὡς ἂν1 291 

ἐπισπέρχῃ αὐτοὺς, ἢ καὶ ὡς εὖ πάλαι εἰδὼς τὰ τοιαῦτα κελεύειν, ὃς γε προϊὼν ἀνώγει τοὺς ὑλοτόμους 

φέρειν φιτροὺς ἐπὶ τῶν μων, γυμνάζων εἰδημόνως μὴ χούφους ἐν ταῖς χρείαις διατελεῖν. καὶ οὕτω 

μὲν ὃ Μηριόνης ἐπιστάτης τοῦ ἔργου πρὸς βασιλέως ἠρέϑη. ὃ δὲ βασιλεὺς αὐτὸς ἐκεῖνος ἐξελαύνων, ὡς 

4ο ἢ καϑ' ἡμᾶς γῦν Φρέάμε ἂν γενεὰ; τοὺς ὑλοτομήσοντας οὐρῆάς τ᾽ ὥτρυνε καὶ ἀνέρας ἀξέμεν, 0 ἐστι 
χκλάσειν, ὡς εἴρηται ἢ à' ᾿γαγεῖν ὕλην, πάντοϑεν ἐχ κλισιέων , χατὰ ἐπιλογὴ jv δηλαδὴ, καὶ πρὸς ἔνδει- 
ξιν δὲ τοῦ, εὐρυχρείων εἶναι. εἶτα (Vers. 114. ) φραζει ὃ ποιητὴς τὴν ἀχολουϑίαν τὴς ; ὑλοτομίας, 

εἰπών" οἱ δ᾽ ἴσαν ὑλοτόμους πελέκεας ἐν χερσὶν ἔχοντες, σειράς τ ̓ εὐπλέκτους, πρὸ δ᾽ dg οὐρῆες κίον 

ἰ401αὐτῶν, ἤγουν προεπορεύοντο αὐτῶν' πολλὰ δ᾽ ἄναντα κάταντα πάραντά τε δόχμιά τ ̓ ἦλϑον. ἀλλ᾿ ὅτε 

δὴ χνημοὺς προσέβαν πολυπίδακος Ong, τῆς προγραφείσης » αὐτίκ᾽ ἄρα δρῦς ὑψικόμους ταναηχέϊ 

χαλκῷ τάμνον ἐπειγόμενοι" ταὶ δὲ μεγάλα χτυπέουσαι ni^nrov, τὰς μὲν ἔπειτα διαπλήσσοντες ᾿“χαιοὶ 20 
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ἔχδεον ἡμιόνων" ταὶ δὲ χϑόνα ποσὶ δατεῦντο, τουτέστι συντεταμένως ὥδευον, ἐλδόμεναι πεδίοιο διὰ 
ῥωπήια πυχνά. πάντες δ᾽ ὑλοτόμοι, ὡς Μηριόνης ἐχέλευσε, φιτροὺς, ὡς ἐῤῥέϑη, φέρον, ὃ ἐστι κορ- 

μοὺς, περὶ ὧν εἰ xol προείρηται ἀλλὰ καὶ νῦν ( Vers. Meca .) ἐπισημαντέον, ὡς μάλιστα ἔοικεν 
ὃ φιτρὸς φίτυρός τις εἶναι ὡς ἀπὸ τοῦ φίτυ, 0 δηλοῖ φυτὸν ἢ φύτευμα, ὡς ̓“Ἡριστοφάνης Εἰρήνῃ" 
πόϑεν τὸ φίτυ; τί τὸ γένος ; τίς ἡ σπορά; πάντως δ᾽ ἐκ τοῦ φιτύω φιτύσω τὸ γεννῶ φίτυς ὃ γεννῶν" 

ὅρ καὶ τὸ οὐδέκτερον φίτυ, (Vers. 114. ) “Ὑλοτόμους δὲ πελέκεας εἰπε πρὸς διαστολὴν τῶν τε σφαγέων 

καὶ τῶν εἰς ἀϑλα τιϑεμένων καὶ τῶν ἄλλων ἐν οἷς χαὶ αἱ προϊστορηϑεῖσαι πολεμικαὶ ἀξῖναι. 
( Vers. 119.) Σειραὶ δὲ πλέγματά τινα ἢ ἀπὸ σχοίνων ἢ σπάρτων ἢ καννάβεως ἢ ἄλλοϑεν. χεχοίνωται 

δὲ ἡ λέξις, ὡς δηλοῖ. παρ᾽ ἡμῖν τὰ σειράδια. Οὐρῆες δὲ πόϑεν ἐτυμολογοῦνται, προδεδήλωται. φαίνε- 

ται δὲ νῦν εὔλογον εἶναι καὶ ἀπὸ τοῦ ὄρους αὐτὰς παρωνομάσϑαι. ἰδοὺ γὰρ νῦν χρησίμως ἐν κνημοῖς 10 
ἢ κατά τινας χρημνοῖς τοῦ κατὰ τὴν Ov ὄρους πονοῦνται. (Vers. 116.) Ὅει δὲ ταὐτὸν ὀρέα 

εἰπεῖν καὶ ἡμίονον, δηλοῖ τὸ, ἔχδεον ἡμιόνων, αἱ καὶ ϑηλυχῶς προφέρονται. "Avavra δὲ τὰ προσάντη 
καὶ ἀνωφερῆ. Karavra δὲ τὰ κατωφερῆ. Πάραντα δὲ, ὡς ἐν ῥητορικῷ κεῖται λεξικῷ, πλάγια, ἕτερο- 
κλινῆ, ἢ προσώμαλα καὶ γήλοφα. Δόχμια δὲ τὰ πλάγια. Τούτοις δὲ πᾶσιν ἡ πεδιὰς διαφέρει τῆς 
ὀρεινῆς, ἐφ᾽ ἧς αἱ ἡμίονοι πονούμεναι τοῦ πεδίου ἔλδονται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τε τὸ ἄναντα ἐκ τοῦ ἀνάντεα 

4ρ δοχεῖ συγκεχύφϑαι. ὡς γὰρ ἐξάντης ἀρσενικὸν, χαὶ ἔξαντες οὐδέτερον, οὗ πληϑυντιχὸν ἐξάν"τεα, 
οὕτω xol ἀνάντης ἄναντὲς ἀνάντεα, ὅϑεν τὸ ἄναντα" τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ ἐπὶ τοῦ κάταντα καὶ πάραντα 
σρὸς ὁμοιότητα τοῦ ἐναντία ἔναντα " καὶ ὅτι πέντε ἢ ἐξ οὐσῶν κακιῶν vol ἔπους, ὡς ἑτέρωϑι σαφῶς 
δεδήλωται, κακίζεται καὶ τὸ, πολλὰ δ᾽ ἄναντα καὶ ἑξῆς. καὶ λέγεται 7) τοιαύτη ἐπικὴ κακία ἐπεσυνέμ- 
πτωσις, οὖσα λέξεων ὁμοιοχαταληξία καὶ τῶν αὐτῶν συμφώνων ἐπαλληλία. Ἔτι ἱστέον καὶ ὅτι ἀπὸ 20 
τῆς δοχμῆς 1) δόχμης βαρυτόνως γίνεται τὸ δόχμιον, ae ἧς “ἴλιος Διονύσιος φησὶν οὕτω" δόχμη τὸ 

τετραδάκτυλον. ᾿Αρίσταρχος δὲ ὀξύνει, ὡς δηλοῖ καὶ ὃ χωμικὸς ἐν τῷ, οὔ τοι δ᾽ ἀφεστήκασι πλεῖν 
ἢ δύο δοχμά. ἐν μέντοι, φησὶ, τοῖς ἀχριβεστέροις ἀντιγράφοις ὀξεῖα ἐπίκειται τῇ πρώτῃ συλλαβϑῇ χατὰ 

τὸ λόχμη, λύγχη, ὄχϑη, Oygwm. ἕτερος δέ τις λέγει καὶ αὐτὸς, ὅτι δόχμη, ὡς ὄχϑη καὶ στάϑμη 
κατὰ Τρύφωνα, εἰ xci ᾿ἀρίσταρχος ὀξύνειν ἀξιοῖ. Παυσανίας 02, εἰπὼν καὶ αὐτὸς ὅτι δόχμη τὸ τε- 
τραδάχτυϊον, ἐπάγει" Κύπριοι δὲ τὴν παλαιστήν" ἴσως δέ; φῆσι, διὰ τὸ πλαγιαάζειν τῇ χειρὲ ἐν 
τῷ μετρεῖν" δόχμιον γὰρ τὸ πλάγιον. ὥστε οὗτος προὔπάρχειν βούλεται τῆς δόχμης τὸ δόχμιον. 
ves $. 117. .) Κνημοὶ 02, ὡς xoi ἀλλαχοῦ δεδήλωται, τὰ ὑψηλότερα τῆς ὑπωρείας, ἔνϑα συλλειβο- 

5oué*vov τῶν ὑδάτων ὕλη πυκνοῦται. τὰ γὰρ κορυφαῖα τοῦ ὄρους δυσάντη τε ὑλοτόμοις, καὶ οὐδὲ 
λασιά εἰσι. ( εῖ5. 1 19.) Τὸ δὲ, χτυπέουσαι πῖπτον, xoi αὐτὸ ἀγνέστραπται. πίπτουσαι γὰρ μᾶλλον 3o 

ἐχτύπουν. (Vers, 120.) Διαπλήσσειν δὲ τὸ εἰς μιλρὰ τέμνειν φησὶν , 0 περ ὃ Παυσανίας καταχορμές 
σαν λέγει. ἕτεροι δὲ ἀντὶ τοῦ διαπλήσσοντες διαῤῥήσσοντες γράφουσιν. . (Vers: 1 21. ) ̓Εχδεῖσϑαι δὲ 
ἡμιόνων τὴν ὕλην ἡ ἢ κατὰ λόγον φόρτου γοητέον, ἢ ἐφ᾽ ᾧ ἕλκεσθαι αὐτὴν συρομένην, ὃ di γοεῖν ὑπο- 

βάλλει mov καὶ 6 χολοσυρτὸς, περὶ οὗ ἀλλαχοῦ εἴρηται. Δατεῖσϑαι δὲ χϑόνα ποσσὶν ἀντὶ τοῦ Μμερίξε- 

ζεσϑαι, χόπτεσϑαι. διὸ χαὶ χόνις 7" οὕτω κνωμένη γῆ. χαὶ ἄλλως δὲ δατεῖται γῆ ποσὶν, ἐν τῷ εὐτά- 

χτως βαδίζειν zal ὡς ἐν μερισμῷ, τοὺς μὲν τῇδε, τοὺς δὲ ἑτέρωσε βαίνειν. (Vers. 122.) ' Ἑλδονται δὲ 
πεδιάδος αἱ ἡμίονοι, ὡς φύσει τῶν τραχέων τόπων μὴ φιλουμένων ζῴοις. δηλοῖ δὲ αὐτὸ καὶ τὸ, ἵππος 

εἰς πεδίον. (Vers. 124. a Ev τούτοις δὲ τὸν Μηριόνην ϑεράποντα᾽ lóopevéug εἰπὼν ἀγαπήνορος ὑπο- 
δηλοῖ οὕτω πως καὶ ἀγήνοράς τινας λέγεσϑαι. ὡς γὰρ ἀγαπήνωρ ὃ ἀγαπῶν ἠνορέην, οὕτω καὶ ἀγή- 

γὼρ ὃ ἀγάμενος, ἤγουν ϑαυμάζων ἠνορέην. ὃ τοιοῦτος δὲ νοῦς καὶ τὸν ᾿Δγαπήνορα χαὶ τὸν ᾿γήνορα 40 
βοτὰ χύρια παρήγαγε. Πρὸς τοῖς εἰρημένοις ἐπισημαντέον regi Μηριόνου μὲν; ὡς καλῶς εἰς ἐπιστασίαν 

ἐπελέγῃ τῶν ὑλοτόμων οἷα εὖ οἰδὼς ἔϑει Κρητικῷ. εἶχε γὰρ " Κρήτη ϑεράποντας, ovs ἐκάλουν οἱ 
ἐγχώριοι καλοφόρους 3; ἤγουν ξυλοφόρους. χαάλα γὰρ τ᾽ ξύλα, ἐξ ὧν, ατά τινας χαὶ χῆλα τὰ βέλη. τάχα 

οὖν χαὶ ἐσπουδάζετο ἐχεῖ τὸ ξυλοφορεῖν. ἴσως δὲ καὶ Κρητικὴ λέξις τὸ χκάλον: Περὶ δὲ ἡμιόνων ἐνθυ- 
μητέον παροιμίαν ix τῶν τοῦ Θεόγνιδος, τὸ, ἵνα γνοίη 00cov ὄνων χρέσσονες ἡμίονοι, ταλαεργοὶ 
δηλαδὴ ὄντες χαὶ δεξιοὶ πονεῖν xoi ἀχϑοφορεῖν. ἔτι ῥητέον καὶ ὡς οὗ μόνον ὑλοτύμοι πελέκεες , ἀλλὰ 
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πάντως xoi ἄνδρες, εἴ ye καὶ δρυτόμος λέγεται, ἀνήρ. εἰς τὸν αὐτὸν δὲ Ἀνοὺν à ἄγεται δρυτόμος χαὶ 2902 
ὑλοτόμος. (Mere. 1295. ) Ὅτι τὸ τὴν ὕλην ἐχ τῶν ἡμιόνων χαταῤῥῖιναι καταβαλεῖν τε ἐπ᾿ ἀκτῆς λέγει, 

οἷον, χὰδ δ᾽ ἂρ ἐπ᾿ ἀχτῆς βάλλον ἐπισχερώ, καὶ πάντῃ παραχαταβαλεῖν, οἷον, πάντῃ παρακάββαλον 

ἄσπετον ὕλην. ἔστι δὲ καταβαλεῖν μὲν τὸ χάτω ϑεῖναι ἢ ῥῖψαι, παρακάταβαλεῖν δὲ τὸ καταϑεῖναι 

ἢ καταῤῥίψαι; ἐγγ Ug TOU δέοντος τόπου, O περ πρὸ ὀλίγου παρασχεῖν ἔφη, ὡς ἐκεῖ γέγραπται, ἀφ᾽ οὗ 
καὶ γῦν οἱ περὶ τέχνας παροχὴν λέγουσι τὴν εἰς τὸ κατ᾽ αὐτοὺς ἔργον ὑλιχὴν χορηγίαν. ὡς περ δὲ οὗτοι 
ἀπὸ τοῦ παρέχειν ydg παροχὴν, οὕτως οἱ ̓ σοφοὶ ἀπὸ τοῦ χαταβαάλλειν καταβολὴν τὴν ϑέσιν ἤτοι δόσιν, 
οἷον χαταβολὴν χρέους 9 χάριτος. οἱ δ᾽ αὐτοὶ xoi ἐκ τοῦ παρακαταβαλεῖν ὕλην ἤγουν παραχαταϑεῖναι 
τὸ τῆς παροκαταϑήκχης ἐποίησαν ὄνομα, ὥς πὲρ καὶ τὸ τῆς παραϑήκης ἐκ τοῦ παραβαλεῖν, ὃ cep 

10 ἀλλαχοῦ γέγραπται. ἀκολούϑως δὲ καὶ τὸ αραακαξαϑέξαι χαὶ τὸ καταϑέσϑαι τὰ τῇ παραϑήκχῃ 
καὶ τῇ παραχαταϑήκῃ σύστοιχα. Τὸ δὲ ἐπισχερὼ ποιητικόν ἐστι ἐπίῤῥημα, ὀξυνόμενον μὲν ὡς τὸ ἰὼ, 

1409xa c xai ἀλλαχοῦ ἐ ἐγράφη, δηλοῦν δὲ τὸ "ἐχομένως ἀπὸ τοῦ σχῶ ἢ τοῦ ἔχω, ἐξ ὧν καὶ τὸ σχεδὸν, χαὶτο 

τὸ ἐφεξῆς. ( Vers. 1 26. ) Ὅτι μέλλοντος ταφῆναι Πατρόχλου, φρασάμενος E T VY μέγα ἠρίον ἐχείνῳ 

τε χαὶ ἑαυτῷ, περὶ οὗ φανεῖται πῶς μέγα ἐῤῥέϑη, εἶτα Μυρμιδόνεσσι φιλοπτολέ ὅμοισι χέἕλευσε χαλκὸν 

ζώννυσϑαι ἢ χαλκῷ κατὰ δοτικὴν, ζεῦξαι δ᾽ ὑπ᾽ ὄχεσφιν ἕκαστον ἵππους οἱ δ᾽ ὥρνυντο χαὶ ἐν τεύχεσιν 

ἔδυνον, ἂν δ᾽ ἔβαν ἐν δίφροισι παραιβάτα: ἡνίοχοί τε, πρόσϑε uiv ἱππῆες, μετὰ δὲ νέφος εἵπετο πεζῶν, 
μυρίοι" ἐν δὲ μέσοισι φέρον Πάτροκλον ἑταῖροι" ϑριξὶ δὲ πάντα νέκυν καταείνυον, ἤγουν χατεκάλυ- 
πτον, ἃς ἐπέβαλλον. ἤγουν ἐπέῤῥιπτον χειρόμενοι" ὄπιϑε ἐν δὲ κάρη ἔχε δῖος ᾿ἀχιλλεὺς ἀχνύμενος " ἕτα- 
gov γὰρ “ἀμύμονα níum "Ζ4ϊἸδόσδε. (Vers. 157.) Καὶ ὅρα τὸ πέμπεν. ἐντεῦϑεν γὰρ παρὰ τοῖς ὕστερον 

20 5 πομπὴ καὶ τὸ πέμπειν ἐπὶ ϑριομβιυκῆς προελεύσεωρ. ( Vers, 129.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι ὡς εἰς μάχην 
οἱ Μυρμιδόνες διετάχϑησαν ἐπὶ τιμῇ τοῦ κειμένου. διὸ καὶ φιλοπτολέμους xoi νῦν oU παρέργως 

ὃ ποιητὴς εἶπεν αὐτοὺς, χαλκῷ δὲ ζώννυσθαι, ὡς ἀπὸ μέρους τὸ ἁπλῶς ὁπλίξεσϑαι. μέρος γὰρ ἢ ζώνη 
τοῦ ὅλου ὁπλισμοῦ, ὥς περ καὶ ὃ ϑώραξ, ἀφ᾽ οὗ τὸ ϑωρήσσεσϑαι, xol ἡ αἰχμὴ, ὅϑεν τὸ αἴχμαξειν 

ἢ αἰχμάσσειν, ὡς ἀπὸ τοῦ δόρυ τὸ δορύσσειν. (Vers. 121. ) To δὲ ζεῦξαι καὶ παϑητιχῶς * ἐν ἄλλοις 20 

λέγεται. τὸ δ᾽ αὐτὸ xol ζεύγνυσθαι. Τὸ δὲ, ἐνδύσασϑαι τεύχη, ἐν τεύχεσι καὶ νῦν δῦναι εἶπε διὰ και- 

νοτροπίαν φράσεως. ἀλλαχοῦ δὲ τεύχεα δῦναι φησὶ, καὶ κατὰ τεύχεα δῦναι. Ὅρα δὲ καὶ ὅτε xav- 
ταῦϑα διαφορὰν φανερὰν παραιβάτου xoi ἡνιόχου ἔδειξε. (Vers. 1352.) INégog δὲ πεζῶν καὶ ἀλλαχοῦ 
ἐῤῥέϑη. πλὴν ἐκεῖ μὲν ἄλλως δίχεν ἡ τῆς γεφώσεως διάϑεσις, ἐνταῦϑα δὲ δοκεῖ πλῆϑος μόνον δη- 

λοῦν. διὸ ἐπῆκται σαφηνείας χάριν τὸ, μυρίοι. προείρηται δὲ καὶ ὡς νεχροῖς οἰχεῖον τὸ φέρεσϑαι. 
3o (Vers, 134.) Τὸ δὲ καταείνυον γίνεται ἀπὸ τοῦ ἕω τὸ ἐνδύω χαὶ οὕτω χαλύπτω, καὶ πλεονασμῷ 

τοῦ ( καὶ τοῦ V εἴνω, καὶ παραγώγως εἰνύω, ἐξ οὗ παρατατικὸς εἴνυον καὶ καταείνυον. ἔοικε δὲ τὸ 
εἰνύω προσλαβεῖν τὸ 4 πρὸς διαστολὴν τοῦ ἐνύω, ἀφ᾽ οὗ τὸ ἀμφιεννύω καὶ τὰ ἐξ αὐτοῦ. ᾿Επέβαλλον 
δὲ, ὡς καὶ προεδηλώϑη, τρίχας τοῖς vexgoig, , ὡς οἷα τινὰ TOU σώματος ἀπαρχὴν, καϑὰ καὶ àv Οδυσ- 
oec δηλοῦται, οὐ γὰρ εἶχον τεμεῖν τι καὶ τῶν μελῶν, ἢ καὶ ὡς ἀψύχοις τὸ ὅμοιον ἀφοσιούμενοι. διὸ 
xal τῶν ζώντων τὰ μὴ γεννῶντα ζῷα ἔσφαξον ἐ ἐπ᾽ αὐτοῖς, ὅσα τὲ ἐστείρευον, καὶ ὅσα μὴ ἦσαν ἔνορχα. 

ὅτι δὲ “πολλάκις χαὶ ζῷα ἔκειρόν τινες, “Ἡρόδοτος ἱστορεῖν εἰπὼν ὡς ἐπὶ τῷ Μασιστίῳ Μαρδόνιος xai 

ὃ στρατὸς ἐπένλϑησαν, σφέας τὲ αὐτοὺς κείροντες καὶ τοὺς ἵππους χαὶ τὰ ὑποζύγια. (Ver 8. 156.) 3o 

Τὸ δὲ κάρη τοῦ νεχροῦ ὁ ᾿ἀχιλλεὺς i ἔχει, Ort μὴ ἐπί τινος ὀργάνου ὃ νεχρὸς ἐφέρετο, ἀλλ ὑπὸ ἀνδρῶν, 

καὶ ἦν ἀνάγκη ἀπηρτῆσϑαι τὴν κεραλὴν» εἰ μὴ ὑπανείχετο. (Vers. 157. ) ̓ Επιφωνηματικὸν δέ τι 
40 χόμμα τὸ, ἕταιρον ἀμύμονα πέμπεν "ἀϊδόσδε, δι᾿ οὗ δηλοῖ τὰ πρὸ αὐτοῦ πλατέως ῥηϑέντα γεχριχὴν 

εἶναι πομπὴν, ἀφ᾽ ἧς ὃ γεχροπομπὸς σύγχειται. ἔχει. δέ τι αὐτὸ xol οἴχτου ἐπὶ τῷ aAA. 

(Vers. 139. ) Ὅτι ἐν μὲν Οδυσσείῳ ἐπὶ ἄρτων κεῖται τὸ ἐνήνεον, τουτέστιν ἐσώρευον" ἐνταῦϑα δὲ ἐπὶ 

ὕλης τῆς κατὰ ξύλα. φησὶ γάρ" αἶψα δὲ μενοεικέα νήνεον ὕλην, O0 περ ἐχεῖ παρενήνεον λέγει. δῆλον 

δὲ ὕτι τὸ αὐτὸ; καὶ νηεῖν λέγεται, ὡς δηλοῖ μὲτ ̓ ὀλίγα τὸ, περὶ δὲ δρατὰ σώματα viet, 0 ἐστιν ἐσώρευε, 

χαὶ 9f λαγοῦ τὸ, νῆα νηήσασϑαι. πότερον δὲ πρωτότυπον τὸ νηῶ ἢ τὸ νηνῶ, οὐχ εὔδηλον. Ὅρα δὲ 

καὶ ὅτι μενοεικέω Sod) χαὶ ἵλην λέγει, καὶ ὅτι ἑρμηνευτικόν ἐστι τοῦτο τοῦ ἄσπετον ὕλην, κἄλλον δὲ 
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διορϑωτιχόν. τὸ μὲν γὰρ ἄσπετον ἔχει τι καὶ ὑπερβολῆς, τὸ δὲ μενοεικὲς, εἰ καὶ ἀορίστως φράζεται, 
4ρ ὅμως συμμετρίαν δηλοῖ τινὰ τὴν κατὰ τὸ ἀρχοῦν. *( Vers. 141.) Ὅτι οὐδ᾽ ᾿ἠχιλλεὺς ἐφείσατο χείρε- 

σϑαι, ἀλλὰ στεὶς ἀπάνευϑε πυρᾶς ξανϑὴν ἀπεχείρατο, χαίτην. Πυρὰν δὲ νῦν τὸν τόπον ἔφη τῆς 

πυρᾶς. οὔπω γὰρ καὶ ἀνήφϑη. ταύτην δὲ χαὶ ρίον ἀνωτέρω ἔφη. εἰ δὲ παράχεινται ἡ πυρὰ καὶ 

ἡ ξανϑὴ χαίτη, ἀλλ αὐτὸ ἐκ τοῦ παρατυχόντος γέγονεν. οὐ δὴ που γὰρ ἀστεΐζεται Ὅμηρος παραϑεὶς 

τῇ πυῤῥᾷ κόμῃ τὴν δι᾽ ἑνὸς 0 ἐχφωνουμένην πυράν. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι καρηκομόωντες συνϑέτως 5, ἢ κάρη 
50 χομόωντες ἐν παραϑέσει οὐ πάντοτε ἤσαν οὐδὲ πάντες οἱ παϊλαιοὶ, xai ὡς μὲν οὐ πάντες, αἱ ἱστορίαι1403 

δηλοῦσιν" ὡς δὲ οὐδὲ πάντοτε, οὐδ᾽ αὐτὸ ἄδηλόν ἐστιν. ᾿Αχιλλεὺς οὖν χύόμης κουρὰν ὀφείλων τῷ 

Σπερχειῷ κχείρει αὐτὴν ἐνταῦϑα τῷ Πατρόκλῳ πενθητήριον. Κουρῆτες δὲ, περὶ ὧν εἰς πλάτος προγέ- 
γραπται, χλιδῶντα πλόκαμον τρέφοντες, ὥστε παρϑένου ἁβρᾶς κουρῆτες ἐκλήϑησαν κουρᾶς ἕνεχεν. τὸ 
᾿᾿γάϑων γοῦν, φασὶ, περὶ αὑτῶν ἱστορεῖ λεγόντων ὡς, ἐπεὶ τὴν Πρώναχτος ϑυγατέρα μνηστεύοντες 
οὐκ ἐτύχομεν γάμου, κόμας ἐχειράμεθα μάρτυρας τρυφῆς" ἢ που ποϑεινὸν χρῆμα παιζούσῃ φρενί. 

θο ἐπώνυμον γοῦν εὐθὺς ἔσχομεν κλέος, χουρῆτες even “χουρίμου χάριν τριχός. κείρονται δὲ καὶ μέχρι 
γῦν οἱ μὲν ἐν χρῷ, καϑὰ καὶ ᾿Δλανοὶ, οἱ δὲ σκάφιον, ὃ παρὰ τῷ χωμιχῷ χεῖται, τινὲς δὲ καὶ "Exropénv 

φιλοῦσι xovgav, ἣν παραλαλεῖ xal "dvxóqgov , φιλητὸς δέ τισι καὶ ὃ λεγόμενος κῆπος. καὶ ὅμως 9v, 
φασὶ, καὶ φορτικὴ χουρά" ὡς xai ἣν ἔπασχόν τινὲς ὑπὸ NxvOOv, ἣν xoi μισοῦντες τὸ οὕτω πάσχειν 
ἀπεσχυϑίσϑαι προσηγόρευον. Ὅτι ἔϑος ἦν τρέφειν κόμην τοὺς νέους μέχρι χαὶ ἀκμῆς, εἶτα κείρειν 

129ϑαὐτὴν ἐγχοιρίοις ποταμοῖς. "ἐποίουν δὲ οὕτω τιμῶντες τὸ καλὸν ὕδωρ. τρόφιμον γὰρ, φασὶ, χαὶ συστα- 
τιχόν ἐστι τοῦ ζῆν xci μάλιστα τὸ γλυχύ. διὸ οἱ βουλιμιῶντες πίνοντες χορέννυνται, καὶ τὰ βρέφη δὲ 
i ἰγρῷ, φασὶ, μόνῳ διοικοῦνται. κουροτρόφοι οὖν ἐνομίζοντο οἱ ποταμοὶ διὰ τὴν ὑγρότητα, χαϑὰ καὶ 20 
ὃ ἥλιος ᾿“πόλλων διὰ ϑερμότητα. κουροτρόφους δέ φαμεν τοὺς τὴν νεότητα τρέφοντας. εἰ δὲ καὶ xov- 
ριμος ϑρὶξ παρὰ τῇ τραγῳδίᾳ, καί τις εἰπεῖν τολμήσει τὴν λέξιν καὶ ἀπὸ ταύτης, ἔστωσαν καὶ οὕτω κου- 
ροτρόφοι κατὰ ϑρασύτητα λέξεως. οἱ δὲ παλαιοὶ σεμνύνουσι τὸ ποτάμιον ὑγρὸν, καὶ ταῦτα λέγοντες. 
τὸ λουτρὸν ἐκ ποταμοῦ τοῖς νυμφίοις ἐκομίζετο, οἰωνιζομένοις τὸ γόνιμον. διὸ καὶ ἔνορχα μῆλα ἱέρευον, 
ὥς πὲρ τῷ Ποσειδῶνι, οὕτω καὶ τοῖς ποταμοῖς εἰς τὰς πηγάς. γόνιμα γὰρ καὶ τὰ ἄῤῥενα. καὶ τοῖς 
πρὸ γάμου δὲ τελευτῶσιν ἡ λουτροφόρος, φασὶν, ἐπετίϑετο κάλπις εἰς ἔνδειξιν τοῦ, ὅτι ἄλουτος τὰ 
νυμφιχὰ xal ἄγονος ἄπεισι. κατὰ τοίνυν τὸ ἔϑος κειράμενος xai Ay Avg χαίτην, ἣν Σπερχειῷ ποταμῷ 

10 ἔτρεφε τηλεϑόωσαν, ἰδὼν ἐπὶ οἴνοπα πόντον ὡς οἷα πρὸς τὸν πατριώτην ποταμὸν ῥίπτων τὰς ὄψεις, 
ὑποῖον δή τι καὶ ἐν τῇ αἱ ῥαψῳδίᾳ ἐποίησε, προσφωνεῖ ἀφελῶς καὶ γλυχέως, ( Vers. 144.) λέγων, 

Tanya ἄλλως, ἤγουν ὦ “Σ᾽περχειὲ μάτην, σοί yt πατὴρ ἠρήσατο Πηλεὺς, O0 ἐστιν ηὔξατο, κεῖσέ μὲ γο- 30 

στήσαντα φίλην ἐς πα" τρίδα γαῖαν σοί τε κόμην. κερέειν, ῥέξειν ϑ' ἱερὴν ἑκατόμβην" πεντήκοντα 

δ᾽ ἔνορχα παρ ̓ αὐτόϑι μῆλα ἑερεύσειν ἐς πηγὰς, OL τοι τέμενος βωμός τε ϑυήεις. ὡς ἡρᾶϑ' ὃ γέρων. 
σὺ δέ οἱ νόον οὐκ ἐτέλεσσας. γῦν δ᾽ ἐπεὶ οὐ γέομαί ye φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, Πατρόκλῳ ἥρωι κόμην 

ὀπάσαιμι φέρεσθαι. ὡς εἰπὼν ἐν χερσὶ κόμην ἑτάροιο φίλοιο ϑῆκε" τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ᾽ ἵμερον ὦρσε 

γόοιο, xc καὶ προεγράφη, οὐ διὰ τὸ τῆς μονῳδίας περιπαϑὲς, οὐδὲν γάρ τι οἴχτου ἔχει, ἀλλ᾽ 

ἐπὶ τῇ μεταχειρίσει τοῦ ἔργου. ἐπεὶ ὡς οἷα ἐμψύχου ὄντος τοῦ ἑταίρου, ὃν ὡς ἐνηῇ navreg ἐφίλουν, ἐν 
χειρὶ τὴν κόμην τίϑησιν, ὡς εἴ Uy ἐς Σ᾽ περγειοῦ ταύτην ἀνέϑετο. ποταμὸς δὲ ὃ Σπερχειὸς ἐκδιδοὺς 
πλησίον Θερμοπυλῶν. (Vers. 142. ) bg ἡλεϑόωσα δὲ ov7' ἁπλῶς ἡ τοῦ ᾿Αχιλλέως ἐῤῥέϑη κόμη. ἀλλ εἰς 
ἔμφασιν ϑαλους.: σχοπητέον γὰρ οἵαν εἶχε κόμην ἐχεῖνος, ἄλλως τε ἐπιμεμελημένην χαὶ ἐς τοσοῦτον 

ἄκουρον. Ὅρα δὲ ὡς oV μόνον δένδρεα τηλεϑόωντα, xai ἐλαῖαι τηλεϑόωσαι, καὶ ὕλη τηλεϑόωσα, ἀλλ᾽ 4ο 
201000 xoi κόμη τηλεϑόωσα. καί anas ἐπαλλάττουσιν ἀλλήλαις ἡ χόμη χαὶ τὸ τηλεϑόωσα. χόμη TE 

γάρ ποτε τὰ τῶν δένδρων λέγεται τηλεϑόωντα φύλλα, καὶ κατ᾽ ἐπάλλαξιν αὖϑις τηλεϑόωσα κόμη 

κατὰ τὴν ἐχεῖϑεν μεταφοράν. ( Vers. 144.) Τὸ δὲ ἄλλως ἀντὶ τοῦ μάτην εὐφήμως πέφρασται. τὸ yoQ 

μὴ κατὰ σχοπὸν ἢ χατ᾽ εὐχὴν ἀποβεβηχὸς, ἀλλ᾽ ἑτέρως, ἄλλως ἀποβῆναι φαμὲν χατὰ τινὰ δηλαδὴ 
ματίην ἔργου, 0 ἐστι ματαιότητα. διὸ χαὶ ἀναγκαίως ἀντὶ τοῦ μάτην ψοεῖται τὸ τοιοῦτον ἄλλως διὰ 

τὴν εἰς μάτην ἑτεροιότητα τῆς πραγματικῆς ἀποβάσεως. (Vers. 147.) " Evooye δὲ 9«d τι ἐϑύετο, εἴρη- 
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ται.  lüjíe δὲ εἰπὼν καὶ ταύρους γοεῖν ὡς εἰκὸς ἀφίησιν, οὺς ἔϑυον, ὡς χαὶ προϊστόρηται, ϑαλάσσῃ 
τὲ χαὶ ποταμοῖς. (Vers. 148.) ες πηγὰς δὲ ἱερεύονται μῆλα διὰ τὸ αὐτὰς γονίμους εἰναι τοῦ ὅλου 
πρεαμοῦ, ἔτι δὲ xol τιμίας ἀρχιχκῷ λόγῳ, χαϑὰ παραδηλοῖ χαὶ Ἡσίοδος. διὸ καὶ βωμὸς ἦν περὶ 

᾿ αὐτὰς ἐπώνυμος τῷ ἐχεῖσε ὑγρῷ δαίμονι. πρὸ δέ γε τούτων δεδήλωται ὡς οὐ μόνον ταῦροι ποταμοῖς 

ἱερεύοντο, ἀλλὰ καὶ ἵπποι ζωοὶ ἐν δίναις xad ísyto , ov μὴν ἐν πηγαῖς. Τέμενος δὲ νῦν ἱερὸς τόπος ἄπο- 

τετμημένος τῶν πέριξ, οὗ μέρος βωμὸς, ἐφ᾿ οὗ τὰ ϑυόμενα ἔχαιον, διὸ ϑυήεις λέγεται. ἐπεὶ καὶ ϑύος 
τὸ ϑυόμενον. δῆλον δὲ ὡς ovx ἀεὶ παρὰ "τῷ ποιητῇ τὸ τέμενος ἱέρωται, ἀλλὰ πᾶς τόπος ἀποτομὴν 3o 

τῶν πέριξ ἔχων ἐκαλεῖτο τέμενος. ᾿Ιστέον δὲ ὡς ovx ἐξ ὁμοίας παραγωγῆς τὸ προῤῥηῚθέν που ϑυόεν 
γέφος ἐστὲ καὶ ὁ ϑυήεις βωμός. ἐνθυμητέον δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ ὅτι ὃ φιλόμηρος Σοφοχλῆς, κόμην Τεύ- 

10 xov χείρας ἐν τῷ μαστιγοφόρῳ “4ἴαντι, τῷ παιδὶ Εὐρυσάκει δίδωσι φέρειν αὐτὴν, οὗ μὴν τῷ νεχρῷ, 
éxegoioy μέν τι ποιήσας Ὁμήρου, ἀπαϑέστερον δέ. (Vers, 153.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι χβταϊδει, ϑρήνου 

δηλοῖ ἐπίτασιν τὸ, πᾶσιν ὑφ᾽ ἵμερον uae γόοιο, καὶ ἑξῆς τὸ, χαὶ YU χεν, ἤγουν καὶ δὴ ἂν, ὀδυρο- 

μένοισιν ἔδυ φάος ἠελίοιο, εἰ μὴ τόδε ἐγένετο. “Ὅρα δὲ ὅτι, εἰ καὶ ὁ λόγος πένϑος δηλοῖ, ἀλλ ὃ ἀκροα- 

τὴς διαχέεται τοῖς παρίσοις τῷ γόοιο καὶ ἠελίοιο. (Vers. 156.) Ὅτι τὸ, σοὶ μέν τε μάλιστά γε λαὸς 
14ρ0ά4πείσονται μύϑοισιν, ἀνδρὶ πρέπει, ὃν αἰδοῦνται οἱ ἀκροαταί. εἰς δὲ νεχροῦ ἐπιμέλειαν καὶ τὸν ἐπ᾽ 

αὐτῷ περίδειπνον Ἀρίχεῖον τὸ, δεῖπνον ἄνωχϑε ὅπλεσθαι. τάδε δ᾽ ἀμφιπονησόμεϑα, οἷσι μάλιστα 4o 
κήδεός ἐ ἐστι νέχυς, τουτέστι (Vers. 160.) φροντίδος ἄξιος. γίνεται δὲ παρὰ τὸ κηδεύω ἀποβολῇ τοῦ ὃ; 

ἀφ᾽ οὗ καὶ κηδεμόνες μὲτ ̓ ὀλίγα εὐϑὺς οἱ τῆς κηδείας φροντισταί. ὀξύνεται δὲ, φασὶ, τὸ κηδεὸς. διότι 

τὰ “εἰς ὃς χαϑαρεύοντα τῷ & παραληγόμενα ὀξύνονται᾽ ὀχεύω Oytóg, xol πλεονασμῷ τοῦ σ᾽ ὀσχεός " 
20 σωρξύω σωρεὸς, καὶ ἐν συγκοπῇ σωρός" φωλεύω φωλεός" οὕτω καὶ κηδεύω, χηδεός. τινὲς δὲ προπαρ- 

οξύνουσι, λέγοντες Ort ὡς καϑαρεύω καϑάρειος , ἐπιτηδεύω ἐπιτήδειος, οὕτω χηδεύω κήδειος. ἐξ ov 5o 

Xoi τὸ ἐπικήδειος. ἀποβληϑέντος δὲ τοῦ & ἔμεινε κήδεος. (Vers. 158.) Τὸ δὲ ἄνωχϑι ὕτι ἀπὸ τοῦ 
ἄνωγε, ὃ δηλοῖ τὸ χέλευε, γίνεται, καὶ ὕτι τὸ ὅπλεσϑαι πρωτότυπόν ἐστι τοῦ ὁπλίζεσϑαι, προέγνω- 
σται. (Vers. 157.) To ài, πείσονται μύϑοις, διέσταλται τῆς δι᾿ ἔργων πειϑοῦς. ἐνταῦϑα δὲ μνης- 
στέον ὅτι μῦϑος κοινῶς μὲν ἔγνωσται ὅστις ἐστὶ παρά Té τῷ ποιητῇ καὶ τοῖς ὕστερον, ἡ δὲ ἱστορία καὶ 

ἄλλο τι χαινοτομεῖ., λέγεται γὰρ ἐν Συρακούσαις εἰναι ποτὲ πολυτελὴς κῆπος, ὃς ἐκαλεῖτο μῦϑος , ἐν ᾧ 

“Ἰέρων ἐχρημάτιζεν, εἰκὸς δὲ μῦϑον αὐτὸν λεχϑῆναι 7 H διὰ τὸ μύϑου ἤγουν λόγου ἄξιος εἶναι; ἡὐϑλλάξ 60 

δηλαδὴ. ἢ διὰ τὸ μὴ ἂν πιστεύεσϑαι τοῖς πολλοῖς οὕτω καλὸς είναι, ἀλλὰ μυϑικὰ δοχεῖν τὰ ὑπὲρ αὐὖ- 

τοῦ λαλούμενα. Κεῖνται δ᾽ ἐν τούτοις ( Vers, 160.) xoi ταγοὶ οἱ ἡγεμόνες, ἤγουν οἱ τάσσοντες τὰ τοῦ 
So λαοῦ, οἱ καὶ “χοσμήτορες, διὰ τὸ κοσμεῖν. φησὶ γάρ᾽ παρὰ δ᾽ οἱ ταγοὶ ἄμμι μενόντων, ἤγουν παραμε- 1294 

γέτωσαν ἡμῖν οἱ ἔνδοξοι τῇ τοῦ Πατρόκλου πυρᾷ. (Vers. 164.) Ὅτι ἑρμηνεύων τὸ, φράσατο μέγα ἡρίον, 
φησί" ποίησαν δὲ πυρὴν ἑκατόμποδον ἔνϑα καὶ ἔνϑα, 0 ἐστιν ἑκατὸν ποδῶν ἔχουσαν ἑκάστην πλεὺυ- 

Q&v , ̓Ζχιλλέως δηλαδὴ χατὰ τὸ σιωπώμενον ἐπιτάξαντος, τοῦ καὶ φρασαμένου τὸ ἡρίον, ὡς εἴρηται. 

( Vers. 165.) Ὅτι τὸ, ἐν δὲ πυοῇ ὑπάτῃ νεχρὸν ϑέσαν, ἑρμηνεύων μὲτ ᾿ ὀλίγα ὃ ποιητὴς φησί" ἐν 
μέσσῃ γὰρ ἔχειτο nuda οἱ δ᾽ ἄλλοι ἄνευϑεν ἐσχατιῇ, ἤγουν ἐσχάτοις μέρεσι τῆς πυρᾶς. προδέθσμεθον 

γὰρ ὡς οὐ μόνον ἐπὶ ἀγροῦ ἡ ἐσχατιὰ λέγεται. ἔστι δὲ ὑπάτη οὐχ᾽ ἁπλῶς ἡ μέση, ἀλλ 3i ἐν τῷ μέση 
εἰναι &yov*oa καὶ τὸ ὑπερχεῖσϑαι, ὃ ἐστιν ὑπερέχειν, ἐπεὶ χαὶ Ζεὺς ϑεῶν ὕπατος, οὐχ᾽ ὁ μέσος, ἀλλ᾽ το 
ὃ ὑπέρτατος, ᾧ ἀντίκειται ὃ χατὰ χϑομαλότητα γνέἕατος, ( Vers, 166.) Ὅτι πολλὰ t ἔφια μῆλα xal εἷλί- 

ποδὰς ἕλιχας βόας ἐπὶ τῷ νεκρῷ πρόσϑε πυρῆς ἔδερόν τὲ καὶ ἄμφεπον" ix δ᾽ ἄρα πάντων δημὸν ἑλὼν 

4ρ ἐκάλυψε γέχυν μεγάϑυμος pisos ἐς πόδας ἐκ κεφαλῆς, ἵνα δηλαδὴ ῥᾷον καίοιτο" περὶ δὲ δρατὰ 
σώματα viet ἤγουν περιεσώρευε, τὰ ἐχδεδαρμένα νεχριμαῖα" ἐν δ᾽ ἐτίϑει μέλιτος καὶ ἀλείφατος auge 

φορῆας πρὸς λέχεα κλίνων, μέλιτος μὲν, ὅτι vexQoig ῳκείωται, καϑὰ καὶ Πορφύριος δηλοῖ, ἀλεί- 
queres δὲ, καὶ αὐτοῦ διὰ τὸ τῆς πυρᾶς εὐέξαπτον. πίσυρας δὲ, 0 ἐστι τέσσαρας, ἐριαύχενας ἵππους 

ἐσσυμένως ἐνέβαλε πυρῇ; μεγάλα στοναχίζων, τετρώρου τούτους ἵἹπποὺς τῷ ποτὲ ἡνιόχῳ χαρισάμενος. 

ἐννέο; τῷ ys ἄναχτι τραπεζῆες κύνες ἤσαν. καὶ τούτων ἐνέβαλε πυρὴ δύο δειροτομήσας, à ἵνα, ὡς ἔοιχὲν 
τῶν παρ᾽ ἑαυτῷ, ἀξίων λόγου πάντων τῷ φίλῳ ἀπάρξηται. δώδεχα δὲ Τρώων μεγαϑύμων υἱέας ἐσϑλοὺς 
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χαλκῷ δηιόων;, ἐνέβαλε δηλαδὴ τῇ πυρῷ. ἐχφωνῆσαν γὰρ ὀχνεῖ τὴν ν πρᾶξιν ταύτην μετὰ χαὶ ῥήματος 

206 ποιητὴς» καιρίαν χαὶ ταύτην τεχνησάμενος ἔλλειψιν, ὃς καὶ τοὺς πεσόντας ἀποσεμνύνας οἱ μόνον 

ἐσθλοὺς ὠνόμασε, καὶ υἱοὺς πατέρων μεγαϑύμων, ἀλλὰ καὶ τὸν ᾿Αχιλλέα ἐμέμψατο, εἰπών" κακὰ 

δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα, κρίνων μὴ ἀγαϑὴν εἶναι τὴν τοιαύτην τοῦ ᾿Αχιλλέως πρᾶξιν, ἀλλὰ ϑη-1405 

ριώδη χαὶ τῷ ὄντι βαρβαρικὴν, εἴ τις ἐνθυμοῖτο τὴν λέγουσαν ἱστορίαν, Ott Ταλάταις ἔϑος, ἡνίκα 

προτέρημά τι ἕν τοῖς πολέμοις λάβωσι, ϑύειν τοὺς αἰχμαλώτους. ἀλλ᾽ ἐκεῖνο μὲν εἶχε τινὰ λόγον" ἦν 
γάρ τις ἀπαρχὴ πρὸς τὸ ϑεῖον οἷα Üvcía* τὸ δὲ τοῦ ᾿Αχιλλέως πάντῃ ἀλλοῖον ἦν. (Vers. 173.) Ὅρα δὲ 
κἀνταῦϑα τὴν παρὰ τοῖς ἥρωσι τῶν τραπεζέων κυνῶν ἐπιμέλειαν. (Vers, 169 .) Τοῦ δὲ, δρατὰ σώματα, 
προὐπάρχει τὸ δαρτὰ, ὡς καὶ τοῦ κραδίη τὸ καρδίη, καὶ τοῦ ἔδρακον τὸ ἔδαρκον. ( Vers. 170.) Τὸ 

δὲ ἄλειφαρ διενήνοχε τοῦ ῥηθέντος δημοῦ, ἴσως μὲν ὡς ἐλαιῶδές τε ὃν ἢ αὐτόχρημα ἔλαιον, ἴσως δὲ τὸ 
καὶ ὡς ἐχπιεσϑὲν δημοῦ καὶ ἀγγείοις προεναποτεϑέν. (Vers. 172.) Πυρῆς δὲ καὶ πυρὸς πολλὴ δια- 
φορὰ παρὰ τοῖς ῥήτορσι. Τὸ δὲ ἐνέβαλε ταὐτὸν τῷ ἐνετίϑει. διὸ εἰπὼν, ἐν δ᾽ ἐτίϑει μέλιτος ἀμφιφο- 
ρῆας, ἐ ἐπήγαγε τὸ, ἵππους ἐνέβαλλε, xoi δύο κύνας ἐνέβαλλε. δύναται δὲ τὸ ἐνέβαλλε γνοεῖσϑαν 
χαὶ ἀντὶ τοῦ ἐνέῤῥιπτεν. ( Vers. 177- ) Ὅτι ἐν τῷ, ἐν δὲ πυρὸς μένος ἧκε σιδήρεον; ὄφρα γέμοιτο, 

20 ἀνταπόδοσις γέγονε τροπῆς. τὴν γὰρ μετὰ σιδήρου μάχην ἐν πολλοῖς "εἰκάζων πυρὶ. καὶ καυστειρὰν 

ὀνομάζων, καὶ δέμας πυρὸς μάχεσϑαί τινας λέγων, ἐνταῦϑα σιδήρῳ τὸ πῦρ εἴκασε. (Vers. 182.) Τὸ 
δὲ νέμεσϑαι ἐσθίειν uet ̓ ὀλίγα φασὶν ἐν τῷ, τοὺς πάντας πῦρ ἐσϑίει" ἐξ οὗ ἐπενοήϑη τοῖς μεϑ' “Ὅμη- 

ρον παμφάγον χαλέσαι τὸ πῦρ, οὗ ὡς φάγου καὶ τὸ δάπτειν ἐστὶν, ὡς μὲτ ᾿ ὀλίγα Ὅμηρος ἐρεῖ. ὅϑεν 

λαβὼν ἀρχὴν καὶ χρόνος παμφάγος κέκληται. ( Vers. 179.) Ὅτι ὃ τελέσας οἰχομένῳ φίλῳ, & ζῶντι 
χαϑυπέσχετο, εἴποι ἂν τὸ τοῦ ̓ Αχιλλέως πρὸς Πάτροκλον" χαῖρέ μοι, ὦ δεῖνα, καὶ εἰν ᾿Αίΐδαο δόμοισι" 20 

πάντα pem ἤδη τοι τελέω ἃ πάροιϑεν ὑπέστην. ( Vers. 184.) Ὅει ὡς περ πρὸ τούτου τὸ ἀμφέπειν 

40 ἀντὶ τοῦ ἐ "νεργεῖν, οὕτω χἀνταῦϑα τὸ ἀμφιπένεσϑαι. φησὶ γοῦν περὶ “Ἔχτορος ἀτάφου χαὶ γυμνοῦ 
ἐκκειμένου, ὅτι τόνδ᾽ OU χύνες ἀμφεπένοντο, χαϑὰ ἤϑελεν AAA, ἀλπειλήσας καὶ νῦν, ὡς  Exrooa 

οὔ τι δώσω πυρὶ δαπτέμεν, ἀλλὰ χύνεσσιν. (Vers. 186.) Οὔκουν ἀμφεῖπον κύνες τὸν τοῦ “Ἔχτορος 

νεχρὸν, ἀλλὰ κύνας μέν, φησι, ἄλαλκχεν ἡ μυϑικὴ ̓ Αφροδίτη ἢ ἤματα καὶ νύχτας, ἤγουν ἀεί" ῥοδόεντι 
δὲ, τουτέστι ῥοδίνῳ, χρῖεν ἐλαίῳ ἀμβροσίῳ, οὐ “μόνον τοῦ μὴ δυσόδμως à ἔχειν, ἀλλὰ μᾶλλον κατὰ τὸν 
ποιητὴν; ἵνα μή μεν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζων, ὃ ᾿Αχιλλεὺς δηλαδὴ, οἷα τοῦ ἀμβροσίου ῥοδίνου στε- 
θεοῦντος τὸ σῶμα ὡς μὴ ἀποδρύπτεσϑαι. γοητέἕον γὰρ ὅτι τὸν Ἕκτορα εἷλκεν ὁ ̓ Αχιλλεὺς οὕτω συχνὰ, 

50 εἰ χαὶ ὃ ποιητὴς οὐχ ἐπι "σημαίνεται; φειδόμενος ὀλιγάχις λέγειν χακὰ, 0 δή φησιν Εὐριπίδης. διὸ 
καὶ τὸ τοῦ γίλου ᾿Αχιλλέως ( ὄνομα, δέον ὃν εἰπεῖν ἐνταῦϑα πρὸς λόγου σαφήνειαν, ὃ δὲ σεσίγηχεν, 80 

ἀφεὶς ἀπὸ ! μακροῦ ἑλκύσαι αὐτὸ κατὰ κοιγοῦ, ἤγουν ἀπὸ στίχων δέχα χαὶ ὀκτὼ φϑασάντων γραφῆναι. 

χαὶ μὴν οὕτω φιλαχιλλεὺς ἄλλως ὁ ἀνὴρ, ὥστε χατὰ τὴν πομπὴν τοῦ νεκροῦ, ἀγαϑὴν οὖσαν, ἐν στί- 

χοις ἐξ τρισσάχις τὸ ᾿Αχιλλεὺς ὄνομα ἔϑετο. ἐνταῦϑα δὲ ἀπέστερξεν ὀνομάσαι αὐτόν. καὶ οὕτω uiv|406 

607 τοῦ Διὸς ϑυγάτηρ ποιεῖ ἐπὶ τῷ Ἕκτορι. ( Vers. 188.) ᾿“πόλλων "δὲ χυάνεόν; qot , νέφος ἤγαγεν 
οὐρανόϑεν πεδίονδε, χάλυψε δὲ χῶρον ἅπαντα" ὃ δὴ πρέπει εἰπεῖν ἕως ὧδε εἰς παράδοξον ἐκ νέφους 

σχιάν. ἡ δὲ ποίησις λέγει τὸν χῶρον. καλύπτεσϑαι ὅσον ἐπεῖχε νέκυς, ὃ τοῦ Ἕχτορος δηλαδὴ ; μὴ πρὶν 
12954£voc ἠελίοιο σχήλῃ ἀμφὶ περὶ "χρόα ἵνεσιν ἠδὲ μέλεσσι, τουτέστι μὴ ξηράνῃ ὃ ἥλιος καὶ σχκληρύνῃ 

τὸν χρόα, μάλιστα δὲ σχελετὸν ποιήσῃ ἀνιμηϑέντος τοῦ ὑγροῦ τῇ ϑερμότητι τοῦ περιέχοντος, ᾿ 
ὥστε ὅρα κἀνταῦϑα, ὅτι τῶν ἐναντίων ποιητικὸς ὃ ᾿Απόλλων, ἤγουν ϑερμότητός τε καὶ ψύχους 
δὲ χατὰ συμβεβηκὸς διὰ τὴν σκιὰν, ἣν ποιεῖ τὰς ὑγρότητας ἀνιμώμενος» ἐξ ὧν τὰ σκιάζοντα 4o 

γέφη συνίσταται. (Vers, 186. ) ̓ Ιστέον δὲ ὅτι τε θεῖόν τι καὶ ovy ἁπλῶς ἐκ τῶν κατ ᾿ ἀνθρώπους 
10 τὸ ῥηϑὲν ὑπόχειται ῥοδόεν ἀμβροσίον ἔλαιον, xci ὅτι ἐκ “τῶν κάτω καὶ τὰ ϑεῖα Ὅμηρος χοσμεῖ. 

σεμνὸν γὰρ ἀνϑρώποις τὸ ῥόδον. διὸ οὐ μόνον Ζεφύρῳ ἀνεῖσθαι λέγεται ἄγαλμα: καὶ γῆς καλεῖται 
ἄστρα καὶ ἀνϑέων βασιλεὺς, ἀλλὰ καὶ εἰς μύρου ϑειοτέρου σχευὴν ἐγκρίνεται. ᾿ά4ϑήναιος δὲ λέγει καὶ 
ὡς ᾿Αρκάδες μὲν εὐόμφαλον αὐτὸ καλοῦσιν, ἤγουν εὔοσμον, Νίκανδρος δὲ mov ἀκανϑοβόλον; ὧν 
ἀκάνϑης προβολὴν, ἱστορῶν καὶ ὡς ovx ἀγλαφύρως ᾿Αλεξανδρεύς τις ποιντὴσ εἴρηκεν, οὔλην 
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ἕρπυλον τὴν xoi ξυγίδα, λευχὸν χρίνον; ἠδ᾽ ὑάκινϑον πορφυρέην, καὶ ῥόδον ἑἰαρινοῖσιν ἀνοιγό- 
μενον Ζεφύροισιν᾽ οὗ περ ἕτερος τὰ φύλλα γελᾶν τῷ Ζεφύρῳ φησίν. ὡς δὲ μύρων uiv χ χρῆσιν 20 
οἶδεν ὃ ποιητὴς, ἔλαια δ᾽ αὐτὰ καλεῖ μετ᾽ ἐπιϑέτου, xci ὡς μυρίσασϑαι μὲν ᾿Αλκαῖος λέγει, τὸ 

δ᾽ ὄνομα μύρωμα καὶ οὐ μύρισμα, καὶ ὅτι Σόλων ἐκώλυεν ἐν νόμοις τοὺς ἄνδρας μυροπολεῖν, καὶ 
ὅτι “άκωνες ἐξήλαυνον τοὺς μύρα σχευάζοντας χαὶ τοὺς ἔρια βάπτοντας, τοὺς μὲν ὡς διαφϑείροντας 

τοὔλαιον; τοὺς δὲ ὡς ἀφανίζοντας ἐρίων λευχότητα, xci ὅτι TO ῥόδον ὑστεροῦν λευχοΐου, n πρῶτον 

ἀνϑέων ἐχφαίνεται; ἔτι δὲ χαὶ γαρκίσσου, πρῶτον παύεται, ὃ αὐτὸς ἱστορεῖ, λέγων xai ὅτε Κορίνϑιοι, 

ὡς Νίκανδρος ἐ ἐν γλώσσαις φησὶν, ἀμβροσίαν, ἧς παρώνυμον τὸ ἀμβρόσιον, τὸ λείριον ἐκάλουν, 0 χἄτὰ 

τὴν Φιλίνου ἱ ἱστορίαν οἱ μὲν τρίνον, οἱ δὲ ἴον ἤδεισαν. ταῦτα τε οὖν οὕτως ἰστέον, καὶ ὅτι μυϑικῶς 
10 μὲν ϑεοιηιλὴς ὃ Ἕκτωρ, οὗ χαὶ Ζεὺς ἐκήδετο, φίλον ἄνδρα χαλέσας διὰ τὰς εἰς αὐτὸν ϑυσίας. 

ἄλλως δὲ νοῆσαι yon, ὡς ὑπῆλϑε φιλανϑρωπία τῶν τινὰς περὶ ᾿Αχιλλέα ἢ καὶ αὐτὸν ᾿Δχιλλέα. διὸ 
οὔτε xvoiv ἄνετος πάντῃ “ἔχτωρ ἐξέκειτο οὔτε πυρὶ ἐδόϑη. καὶ ἐν σκιᾷ δὲ, ὡς εἰκὸς, περιείπετο, 
ἴσως μὲν αἰδοῖ φύσεως, ἴσως δὲ καὶ ἐλπίδι δώρων λήψεως ἐπ᾽ ἀφορμῇ λύσεως, ὡς δηλωθήσεται. 
(Vers. 187.) Δρύπτειν δὲ ὅτι τὸ Ew xoi ἀπάγειν τῶν σαρχῶν τὸ δέρμα ὄνυξιν ἢ ἑλκυσμῷ., δῆλον 
ἐπστί. φαίνεται δὲ διφορεῖσϑαι καὶ τουτὶ τὸ ῥῆμα. δρύπτω τε γὰρ καὶ δρύφω. εἰπεῖν δὲ ὡς εὐχτικόν 3o 
ἐστι παρακειμένου τοῦ δέδρυφα τὸ δρύφοι, οὐκ εὔοδόν ἐστιν. οἱ γὰρ τῶν παραχειμένων ἀναδιπλα- 
σιασμοὶ οὐκ ἀφαιροῦνται ᾿Ιωνικῶς, εἰ μή, τι ἄρα «Αἰολικῶς κατὰ τὸ δέγμενος, 0 μᾶλλον συγχεκόφϑαι 

δοχεῖ, οὐ μὴν παϑεῖν ἀφαίρεσιν. Τὸ δὲ ἑλκυστάζειν τρεῖς ἔχει παραγωγὰς ἐκ τοῦ ἕλχω. ἑλκύω γάρ" 
εἶτα ἑλκυστῶ" ἐξ οὗ ἑλκυστάζω. ( Vers. 188.) Κυάνεον δὲ νέφος πρὸς διαστολὴν τῶν ἀλλαχοῦ χρυσέων, 

20 ἕτι δὲ καὶ τῶν διαλεύκων. (Vers. 190.) Τὸ δὲ ἤγαγε δῆλον ὡς ovx ἐμψύχῳ ὄντι τῷ νέφει ἐπιλαλεῖ- 
ται. Τὸ δὲ, μὴ πρὶν μένος ἠελίοιο σκήλῃ, ἐλλέλειπται συνδέσμου αἰτιολογικοῦ, ἵνα λέγῃ, ὅπως 
ἢ ὕφρα ἢ ἵνα μὴ πρὶν ἥλιος σχήλη, ὃ περ ἔοικεν ἐκ τοῦ σχάλλω γενέσϑαι. εἰ γὰρ ἐκ τοῦ σχέλλω ἦν, 
ὅϑεν καὶ τὸ σχέλος καὶ ὃ σχελετὸς, διὰ διφϑόγγου ἂν εἶχε τὴν παραλήγουσαν, ὡς χαὶ τὸ ἀγγείλῃ 
καὶ ἀνατείλῃ καὶ τὰ ὅμοια. δῆλον δὲ ὅτι τὸ σχαλλόμενον λίεται τῆς συνεχείας. χαί πως ἄπεναν- 

τίας ἔχει πρὸς τὸ σχέλλειν, ἐξ οὗ καὶ ὃ σχληρὸς, σχεληρός τις ὧν καὶ σχληρὸς χατὰ συγχοπήν. 

ὁμοίως δῆλον καὶ ὅτι τὸ σχέλλω συγκοπὲν ποιεῖ ἄῤῥητον ϑέμα τὸ σχλῶ, ἐξ οὗ τὸ χατεσκληχέναι. 

τὸ μέντοι. παρὰ ᾿Αλκίφρονι" ἀποσχλῆναι κινδυνεύω λιλμῷ, καὶ ἀλλοῖον τινὰ ἐνεστῶτα νοεῖν ἀπαιτεῖ. áo 
σκλῆμι γὰρ ἀχρεῖον. ῥῆμα: ἐξ οὗ τὸ σχλῆναι, ὡς ἐκ τοῦ ἵστημι τὸ στῆναι. (Vers. 191.) Τὸ δὲ, 

ἵνεσι καὶ μέλεσσι. τὰ μόρια δηλοῖ, ἐν οἷς τὸ σχῆλαι γίνεται. I CYae 192. ) Ὅτι καίεσϑαι λέγεται οὖ 

30 μόνον τὰ ἐν τῇ πυρᾷ, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ πυρὼ, ὡς δηλοῖ τὸ, οὐδὲ πυρὴ Πατρόκλου καίετο, ἤτοι 

ἀνήπτετο. ἔνϑα, φησὶν, (Vers. 193.) ἀλλ᾽ ἐνόησεν Apes. ποῖον ἐχεῖνο; στὰς ἀπάνευϑε πυρῆς 

δοιοῖς ἠρᾶτ᾽ ἀνέμοισι, Βορέῃ καὶ Ζεφύρῳ, καὶ ὑπέσχετο, 1) ὑπίσχετο, ἱρὰ καλά" πολλὰ δὲ καὶ 

σπένδων χρυσέῳ δέπαϊ λιτάνευεν ἐλϑεῖν" ὃ δὴ παραποιηϑήσεται ποτὲ καὶ εἰς ἱκεσίαν φιλοτήσιον. 

καὶ ἦν ἡ rp, (Vers. 197.) ὄφρα τάχιστα πυρῇ φλεγεϑοίατο νεχρὸν, ὕλη τὲ σεύαιτο, ἤγουν 

ὁρμηϑείη, χατασπευϑείη, καήμεναι. Καὶ ὃ ὅρα χαὶ νῦν τὸ ὑπέσχετο xouvag λεχϑέν. τὸ γὰρ ποιη- 

τικὸν ὑπέστη λέγεται. λέγει δὲ καὶ μετ᾽ ὀλίγα» ὑπίσχεται ἱερὰ καλά. ἐκ δὲ τούτου τὸ ὑπισχνεῖσϑαι 

γίνεται πλεονασμῷ συνήϑει τοῦ Y. δοχεῖ δὲ τὴν τοῦ Βορέου καὶ Ζεφύρου χαταπγνοὴν ἐναργεστάτην 

Ὅμηρος εἰδέναι περὶ τὰ ἐκεῖ. διὸ καὶ πλάττει τὸν “Ἀχιλλέα. ἐπιλεγόμενον αὐτοὺς εἰς εὐχήν. Τὸ δὲ 

φλεγεϑοίατο ᾿Δττικῶς χατὰ πάϑος ἐσχηματίσϑη, τεϑὲν ἀντὶ τοῦ “φλέγοιεν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὲ παρα- 

1407 δίδωσι τὰ ἐφετὰ xai εὐχταῖα ἐξ ἃ ἀνάγκης εἰναι ὃ ποιητὴς» Ἀχαὶ ὅτι τὰς μὴ φαύλας εὐχὰς ἀπεχβαι- 50 
νούσας οἶδε, παιδευτικὸς ὧν καὶ ἐν μύϑοις" καὶ ὕτι τὸ ἀπὸ τύχης, ὅ πέρ ἐστιν 7j τῶν ἀνέμων πνοὴ), 

ὡς ἐκ προνοίας “γενέσϑαι λέγει, εἰ μή TOL ἄρα ἐπῳδή τις χαὶ γοητεία ἐχείνους πνέειν ἠνάγκασε" 

καὶ ὅτι TO, πυρῇ φλεγεθοίατο, υστοιχεῖ πὼς τῷ, “Ἥφαιστος πυρὶ φλεγέϑων, ἐν παραϑέσει, καὶ 

τῷ, πυριφλεγέϑων ποταμὸς ἐν “Διδου xarà σύνϑεσιν" καὶ ὅτι νοήματος ἀλλαγῇ οἰχεῖον τὸ, ἔνϑ᾽ 

αὔτ᾽ ἀλλ᾽ ἐνόησεν ὃ δεῖνα, ὡς πὲρ ἐκ τῶν ἐφεξῆς χειμιένων, σπουδὴς μὲν δηλωτικὸν (Vers. 204. ) τὸ, 

ἕζεσϑαν μὲν ἀνήνωτος εἶπέ τε μῦϑον" ovy" χων εἶμι γὰρ ποιήσων τόδε" προκλήσεως δὲ βοηϑητιχῆς 

-— 
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C Vers. 209.) τὸ, ἐλϑεῖν ἀρᾶται χαὶ ὑπίσχεται τόδε" πένϑιμον δὲ τὸ, χεῖταν ὁ δεῖνα, ὃν πάντες 
ἀναστενάχουσιν οἱ δεῖνα. λογοειδὴς δὲ σχεδὸν χαὶ οὗτος ὁ στίχος καὶ οὐκ ἔχων δίαρμα ποιητιχόν. "Ἔστι 
δὲ ἀναστενάζειν ἢ τὸ ἄνω τὸν στεναγμὸν ὑψοῦν ἢ τὸ πολλάκις στενάζειν. (Vers. 205.) To δὲ, οὐχ᾽ 

ἕδος, χαϑὰ καὶ ἀλ λαχοῦ, οὕτω xc vvv ἀντὶ τοῦ οὐ χαϑέδρα, ἤγουν οὐχ ἔστιν ἕξεσϑαι. ᾿Σοφροκλῆς δὲ 
σαφέστερον φράζει ἐν TQ, οὐχ ̓ ἕδρας exu. (Vers. s ) Ὅτι ἡ Ἴρις ἀράων, ἤγουν εὐχῶν, ciovaa 

τῶν τοῦ Δχιλλέως ; μεταγγ ελος ἦλϑε τοῖς dvigpig. οἱ μὲν ἄρα Ζεφύροιο δυσαέος ἀϑρόοι. ἔνδον εἰλαπί- 

βθονην δαίνυντο. ϑέουσα δὲ Ἴρις ἐπέστη βηλῷ "ἐπὶ λιϑέῳ᾽ τοὶ δ᾽ ὡς ἴδον ὀφϑαλμοῖσι, πάντες ἀγήιξαν, 

χάλεον τέ μιν εἰς ὃ ἕχαστος. ἡ δὲ ἕζεσϑαι μὲν ἀνήνατο, ὡς ἀνωτέρω ἐγράφη, ϑέλουσα ἐπ᾿ ÜQxsavov 

ἐλϑεῖν Αἰϑιόπων ἐς γαῖαν διὰ τὰς ἐχεῖ ἑχατόμβας, ἃς ἔστιν εἰπεῖν ὡς ἐδαίνυντο ἀϑάνατην, χαϑὰ 
εἰλαπίνην οἱ ἄνεμοι. Εἶτα ( Vers. 208. ) δηλώσασα ὡς “ἀχιλλεὺς ἐπὶ τὴν τοῦ ἑταίρου πυρὰν Βορέην ἡδὲ 1o 
Ζέφυρον χελαδεινον ἐλ ϑεῖν ἀρᾶται, αὐτὴ μὲν ἀπέβη" οἱ δὲ ἐποίησαν & ἑξῆς λέγει ὁ ποιητής. (Vers. 198. ) 
Καὶ ὅρα, τὸ χατὰὼ τὴν "ow. ἢ γὰρ χατὰ τὸ σιωπώμενον vam Ape καὶ αὐτῇ, διὸ καὶ ὠχεῖα καὶ 

1{90θϑέουσα ἦλϑεν, ἢ ἢ ὀφειλέτης ἦν μυϑιχῶς ἀγγέλλειν τὰ τοιαῦτα τοῖς ἀνέμοις. ἢ δὲ αλλ ἰηγορία, χαάνταυϑα 

Ἶριν vootoc TO qvotxov ἐν ἀέρι, πάϑος τοῦ καλουμένου τόξου, λέγει οὐ μόνον ὑετῶν καὶ πολέμων, αλλὰ 

xc ἀνέμων εἶναι σημιαντικὴν τὴν κατὰ τὸν ἀέρα φανταξομένην Ἴριν, καὶ ὠχειῶσϑαι κατὰ τοῦτο ἀγές 
μοις» ot καὶ ἀναΐσσουσιν ἐπ᾽ αὐτῇ» ὅτι ἔστιν ὅτε σημεῖον ἐγέρσεως. ἀνέμων ἐστί. χαὶ καλοῦσιν ἕχαστος. 

πάντας γὰρ ἄλλοτε ἄλλον ἐγείρειν φιλεῖ, καὶ οὐδὲ ἕζεσϑαι ϑέλει. ἀστατεῖ γὰρ ἐπ ̓  ὀλίγον φαινομένη χαὶ 
ὡς τάχος ἀφανιξομένη, xoi εἰς ̓ ᾿Ὠχεανὸν ἄπεισιν, ὡς ὑγρότητι χαϊρουσαϑ χαὶ σταγόσιν ἀερίαις ἐμφαινο- 
μένη ὁποῖα καὶ τισι κατόπτροις. διὸ καὶ μεταδαίσασϑαι τῶν ἐκεῖϑεν i ἱρῶν ἤγουν ϑυμάτων ἐθέλει. TOL- 
avra μὲν τὰ κατὰ ἀλλ ηγορίαν. ὁ δὲ μῦϑος καὶ ὡς ἐρῶντας τοὺς ἀνέμους χαλεῖν τὴν gw ἕχαστον λέγει. 20 

( Vers. 199. ) Ὅρα δὲ κανταῦϑα τὸ μετάγγελος » ὃ ἐστιν ἄγγελος; χαιρίαν ἑρμηνείαν τῆς Ἴριδος. εἰπεῖν 
γὰρ ἕν πρὸς ἕν, oie n ἄγγελός ἔστι παρὰ τὸ εἴρειν » ὃ δηλοῖ τὸ ἀγγέλλειν. τινὰ δὲ τῶν ἀντιγράφων ἐν 

δυσὶ μέρεσι λόγου & ἔχει τὸ μετ΄ ἄγγελος, ἵνα λέγῃ ὅτι ἄγγελ og μετ΄ ἀνέμοισιν; ἤγουν ἐπ᾿ ἀνέμοις act εἰς 

10 ἀνέμους, ἦλϑεν ἡ ἼἼοις. ( Vers. 200. ) * To δὲ παρὰ Ζεφύρῳ τοὺς ἀνέμους πάντας λαχεῖν εἰναι οὔτε 

μῦϑον ἰδιαίτατον ὃ ἔχει οὔτε βαϑεῖαν ἀλληγορίαν; ἀλλ᾽ ἢ μόνον ἔνδειξιν, τοῦ εἰς ἐν δύνασϑαι τοὺς 
ἀνέμους ἥκειν τῇ χατ᾿ οὐσίαν οἰκειότητι. πάντες γὰρ ὑ ὑγρὸν ἀέντες εἰσὶ κατὰ τὴν ποίησιν χαὶ ἐξ ava ve 

μιάσεως » τῆς ξηροτέρας δηλαδὴ, 7, ἧς χορηγὸς ἡ γῆ. διὸ καὶ λίϑεος αὐτοῖς ὺ βηλὸς εἰς αἴνιγμα τῆς γῆς. 

Ἔν δὲ τῷ, Ζεφύρου ἔνδον, λείπει τὸ δόμου j, ἢ σπηλαίου ἢ τοιοῦτόν TL, σιγήσαντος μὲν Ὁμήρου τὸ λεῖπον 
διὰ τὸ μὴ ἔχειν εἰπεῖν τι τέως καίριον, ἐμφήναντος δὲ σπηλαίου ἔλλειψιν. διὰ τοῦ εἰπεῖν ̓ βηλῷ ἐπὶ λιϑέῳ. 

ὁ γὰρ λίϑεος βηλος σπηλαίου εἰναι ὑπονοεῖται. καὶ ἔχει τὸ εὔλογον 5 ὑπόνοια; οὐ μόνον διότι τὰ 30 

σπήλ cua κόσμου σύμ βολα παρὰ τοῖς παλαιοῖς, οὗ ἐντὸς τοῖς ἀνέμοις αἱ xaT αὐτοὺς εἰλαπίναι; ἀλλὰ 

καὶ ὡς ἐκ τῶν ὑπὸ “γὴν τόπων; ἐκπνεόντων ἀνέμων ὡς οἷα καὶ ἀπὸ ϑαλάμων τινῶν. δοτέον δὲ καὶ οἴκων 
εἰπεῖν. ἐ ἐπεὶ καὶ ὃ ποιητὴς μετ᾽ ὀλίγα οὕτω φησίν" οἱ Ó ἄνεμον πάλιν ἔβαν οἰχόνδε νέεσϑαι» ἄμφω 

προσαρμόσας αὐτοῖς, TOV τε Οἰχον. ῥητῶς χαὶ τὸ o7 Ἴλαιον συμιβολικῶς χαὶ ὡς ἐχ μέρους "δὲ τοῦ λιϑέου 

βηλοῦ. εἰ δὲ που καὶ ἐπὶ ἀετῶν oixog λέγεται, ὡς TO, οἰχία καὶ πόλιν αὐτῶν, ἀλλὰ προσφυέστερον 
20 νταῦϑα ἐ ἐπὶ ἀνέμων, ot "χαὶ ὁμιλοῦσι καὶ δαίνυνται κοιγωγιχῶς xol ϑεῖον τι εἰσί. (Vers. 201.) To δὲ 

ϑέουσα TO τὴς ἼἼριδος ϑοὸν ὑπολαλεῖ. Καίριον δ᾽ ἐπ᾿ ἀνέμων τὸ ἀγήιξαν , εἴ γε τὸ «i000, ἐξ οὗ τὸ 

ἀναΐσσω, ix τοῦ ἄω τὸ πνέω γίνεται, ἀφ οὗ χαὶ ὁ ἄγεμος. εἰ δὲ τὸ ἄω προὐπόκειται καὶ τοῦ αἴω, 

ἀλλ᾽ ἐχεῖγο μὲν ἀλλοῖον ἄημα δηλοῖ, ψυχικὸν δηλαδὴ; οὗ ἔχεται, χαὶ τὸ αἴσϑειν, xoi τὸ ἐξ αὐτοῦ 

αἰσϑάνεσθϑαι zo ἡ αἴσϑησις. τὸ δὲ νῦν λεγϑὲν ἄω χαὶ τὸ ἐξ αὐτοῦ eue πνοὴν ἀερίαν δηλοῖ οὐδέποτε. áo 

παραμόνιμον. (Vers, 206.) Τὸ δὲ, "AiBionov ἐς γαῖαν zai ἑξῆς, παραδηλοῖ ὡς ἀπηλλάγησαν ἤδη 

ἀγώνων οἱ ϑεοί. ὅϑεν καὶ πανηγυρίξουσιν, ἐπεὶ πέρας ἢ τοῦ Διὸς εἴληφε βουλή. τάχα δὲ καὶ ἐπίτηδες 
D ποιητὴς τοῦ τὲ μετὰ τὴν μῆνιν πολέμου τοῦ κατὰ τὴν ̓ Ιλιάδα. «Ἰἰϑιοπικὰς ϑυσίας προϊστόρησε; καὶ 
γὺν δὲ τοῦ ἀγῶγος λωφήσαντος; ὁμοίων μέμνήτξαι- εἰ δὲ uf ὡς ἐχεῖ, αλλ᾽ ὅμως χαὶ τοῦτο δεινότης 

Ὁμήρου, ἐκχλίνοντος τὸ τῆς γραφῆς ὁμοειδὲς εἰς ὅσον ἔνεστι. ( Vers. 208. ) Κελαδεινὸν δὲ Ζέφυρον 
λέγει. ὡς τοῦ AD τοιοῦτον προχαλουμένου Ζέφυρον ἐπὶ ἐξάψει τῆς πυρᾶς. ὁ δ᾽ αὐτὸς καὶ δυσαὴς 
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ἀνωτέρω ἐῤῥέϑη» οὐχ᾽ ὡς ἀεὶ τοιοῦτος, ἀλλ᾽ ἢ ὅτε καταιγίξει» εἷς καὶ νῦν ὀφείλει ποιῆσαι. ἄλλως γὰρ 

προσηνής ἐστι. συννοητέον. δὲ χαὶ ἐπὶ »Bogéou TO χελαδεινόν. ἑξῆς * οὖν ἀμφότεροι φυσῶσι λιγέως. 3o 

( Vers. 213.) Ὅτι πνοῆς οὐχ ἠρεμαίας ἀνέμων δηλωτικὸν τὸ, οἱ δ᾽ ὀρέοντο ἠχῇ ϑεσπεσίῃ , νέφεα κλο- 
ψέοντε πάροιϑεν, αἶψα δὲ πόντον ἵχανον ἀήμεναι, ἤγουν ὥστε πνέειν" ὦρτο δὲ κῦμα πνοιῇ ὑπὸ λιγυρῇ. 
ἡχὴν δὲ ϑεσπεσίην λέγει τὴν μὴ τυχοῦσαν, αλλὰ ϑείως συμπεσοῦσαν ἤγουν συμβᾶσαν ἢ ἐμπεσοῦσαν 
κατὰ τὸ, ἐν δὲ πυρῇ πεσέτην. Τὸ OB, νέφεα κλονέοντες πάροιϑεν, ὡς ἐπὶ διωκόντων μὲν ἀνέμων, 
φευγόντων δὲ νεφῶν εἴρηκεν. πολεμικὴ γάρ rtg ἡ λέξις" διὸ οἱ αὐτοὶ μετ᾽ ὀλίγα βάλλειν λέγονται ἐν τῷ, 
παννύχιοι δ᾽ ἄρατοί γε πυρῆς ἄμυδις φλόγ᾽ ἔβαλλον. ἔστι δὲ βολὴ αὕτη ἡ φύσησις" διὸ ἐ ἐπάγει φυσῶντες 
λιγέως. ( Vers. 214.) To δὲ, πόντον ἵκανον, ἠδύνατο piv εἰπεῖν χαὶ; ἐν δ᾽ ἔπεσον πόντῳ, ἐφύλαζε δὴ 

10 αὐτὸ τῇ πυρῷ. φησὶ (Vers. 216. ) γάρ᾽ ἐν δὲ voi πεσέτην; ἧς, TO πῦρ ϑεσπιδαὲς, ᾧ λόγῳ καὶ ϑεσπισίην 
14ρϑτὴν τῶν ἀνέμων ἠχήν. ἐπιφέρει yao μέγα ói ἴαχε ϑεσπιδαὲς πῦρ. " EvO'a παλιν € ὅρα διαφορὰν πυρᾶς καὶ 

πυρός. ἡ μὲν γὰρ περιεχτεκή" τὸ δὲ περιέχεται. (Vers. 218,)) Ὅτι δαπανὴν οἴνου πολλοῦ δηλώσει ποτὲ 

παραποιηϑὲν τεχνικῶς, 0 ἐποίει. AEG, ψυχὴν κικλήσχων Πατροκλι oio δειλοῖο» ἤγουν τὸ, 0 δὲ 

πάννυχος χρυσέου ἐκ χρατῆρος, ἔχων δέπας ἀμφικύπελον; οἶνον ἀφυσσάμενος χα "μάδις aes ds δὲ 4o 

γαῖαν. τοῦτο δὲ καὶ μεϑύσῳ ἂν ἐπισχωφρϑήσεται ἀνδρί. ( Vers. 220.) Ὅρα δὲ τὸ UE ἀφ᾽ οὗ χοαὶ 

λέγονται αἱ τῶν νεκρῶν σπονδαί" xc ὅτι T0, δεῦε δὲ γαῖαν, ovx ἀναγκαίως ἐπήχϑη ἀλλ᾽ αὕτως εἷς 
ἀναπλήρωσιν στίχου. ἤρκει γὰρ ἀντ᾽ αὐτοῦ TO, χαμάδις χέεν. ( Vers. 217. ) Ὅρα δὲ χαὶ ὅτι ἀνωτέρω 
παννύχιοι τετρασυλλάβως " Ὅμηρος εἰπὼν ἐπήγαγε γῦν τρισύλλαβον TO αὐτοῦ πρωτότυπον ἐν τῷ; πάννυ- 

xoc pese. εἰ δὲ τὸ ἔχων xal TO χέεν ἀστεῖον τι ἐμφαίνουσι χατὰ 10, ϑυμος καὶ μῦϑος καὶ τὰ 

20 τοιαῦτα, ἔτι δὲ καὶ εἶ τὸ, φυσῶντες χαὶ ἀφυσσάμενος ἔχουσί τι κάλλους, εἰς τοσοῦτον καὶ μόνον inan 
μαντέον. (Vers. 222.) Ὅτι χαὶ τοιαύτην παραβολὴν ἐνταῦϑα ὁ ποιητης SENA δηλοῦσαν τὸ ἐπὶ 

“Πατρόκλῳ πένϑος τοῦ Apis ὡς δὲ πατὴρ οὗ παιδὸς ὀδύρεται ὀστέα χαίων, "νυμφίου, ὕστε ϑανὼν 50 

δειλοὺς ἀκάχησε τοχῆας, ὡς “ἀχιλλεὺς é ἑτάροιο ὀδύρετο ὀστέα καίων, ἑρπύζων παρὰ πυρχαϊὴν, ἀδινὰ 
στοναχίξων. η δὲ παραβολή » φασιν; αὐξητικὴ πρὸς ἔνδειξιν πολλῆς στοργῆς. ὡς πατὴρ γάρ φησιν ἐπὶ 
υἱῷ, καὶ τούτῳ οὐ τῆς τυχούσης ἡλικίας, ἀλλὰ νυμφίῳ, ἀφ᾿ οὗ εἶχε μὲν ἐλπίδας ὄψεσϑαι παῖδας. 
ὁ δὲ ταῖς δευτέραις ἐλπίσι καὶ τὴν πρώτην προσαπολώλεχεν.. (Vers; 225.) To .δὲ ἐρπύζων χλίσιν μέν 

Tue TOU ἥρωος δηλοῖ, δυσανάπαυστον δὲ διὰ τὴν ἐπὶ τῇ πυρᾷ φροντίδα. διὸ παυσαμένης τῆς φλογὸς 

ἀπὸ nup" xag ἑτέρωϑε λιασϑεὶς κλίνεται xci ὑπνοῖ γλυχὺ ἐπ᾿ ὀλίγον διὰ τὸ yevéaÓ cu ἡμέραν εὐϑύς. 60 

ἔνϑα καὶ φραστικὸν γλυχέος à ὕπνου τὸ ἑτέρωσε λιασϑεὶς κλίνϑη χεχμηώς, ἐπὶ δὲ γλυκὺς ὕπνος ὕρουσεν. 
3o (Vers. 226.) Ὅτι καιρὸς πράξεως τὸ, ἦμος δ᾽ ἑωσφόρος εἰσι φόως ἐρέων ἐπὶ V aie- ὅν τε μετὰ «Q0 

κόπεπλος ὑπεὶρ ἅλα κίδναται ἠῶς; Ti" jog γέγονε τόδε τι. TO δὲ Ὁμηρικὸν i ἑξῆς» ὅτι τῆμος πυρχαϊὴ1 297 
ἐμαραίνετο. τοῦτο δὲ ἑ ἑρμηνεύων ἐπάγει" παύσατο δὲ φλόξ. μαραίνεται γὰρ πυρχαϊὰ παυσαμένης φλογός. 

(Vers. 228. ) Καὶ ὃ ὅρα ὅτι τὴν πυρὰν πυρκαϊὰν ἑρμήνευσε, καὶ ὅτι ἑωσφόρος εἰπὼν ἑρμηνεῦει αὐτὸν 

ἐτυμολογικῶς διὰ τοῦ φόως ἐρέων, ὡς ταῦτον ὃν ἕω φέρειν χαὶ φῶς ἐρεῖν ἤτοι ἀγγεῖλαι : ὡς χαὶ φϑάσας 

εἰπεν, ἀγγέλλων φάος nigty evel. τοιοῦτον δὲ χαὶ τὸ; Ζηνὶ φόως ἐρέουσα » τουτέστι τῷ ἀέρι, 0 πὲρ 
ἐνταῦϑα ἐνέλιπεν. οὐ γὰρ εἰπὲ Ζηνὶ φόως ἐρέων, ἀλλ᾽ ἁπλῶς οὕτω φόως ἐρέων. Ὅρα δὲ καὶ ὕτι οὐχ εἰπὲ 

μετὰ τὸν ἑωσφόρον εὐϑὺς προσεχὼς ἥκειν τὴν ῥοδοδάκτυλον "Ho, ἀλλὰ τὴν κροκόπεπλον ue ὃν 
ἢ ροδοδάκτυλος, περὶ ὧν ἀλλαχοῦ εἴρηται. ( Vers, 227. .) Τὸ δὲ, ὑπὲρ ἅλα κίδναται παρατετηδημένως 
φησὶν ὃ ποιητής. πρώταις τε γὰρ ἀκτῖσιν ἥλιος ἅλα βαλλ εν τὴν ἔξω, ἢ ji ἐστιν ᾿Ωχεανὸς. χαὶ ὑψωϑεὶς 

4o δὲ οὐχ᾽ οὕτως ἀλλαχοῦ διασχίδνησι τὸ φῶς ὡς περὶ τὴν ἅλα διὰ τὸ ἀναπεπταμένον, αὐτῆς x«l ἀνεπι- 
πρόσϑητον. διὸ καὶ οἰκειούμενος τὴν ἅλα ἐξ αὐτῆς καλεῖται χατά τινας τῶν παλαιῶν ἅλιος; «καὶ τροπῇ 
ἥλιος. καὶ "ἔστι καὶ ἁλίου χρῆσις πολλὴ παρὰ ποιηταῖς. ( Vers. 250.) Ὅτι, ὥς me ϑρήκηϑέν nov 10 
ἐῤρῥέϑησαν πνέξιν D Βοῤῥᾶς καὶ ὁ Ζέφυρος. οὕτω χανταῦυϑα πνέειν οὐ ϑέλοντες, παλιννοσξοῦσιν οἴκαδε ͵ 

᾿Θοηίκιον κατὰ πόντον, ὃς εἴῃ ἂν μάλιστα. D Li&etvog, χαὶ ἡ προκειμένη δὲ αὐτοῦ ἅπασα ΠΙροποντίς. 

"Eott δὲ ἡ Ὁμηρικὴ φράσις αὕτη χρησιμεύουσα εἰς φράσιν ἀρχομένης γαλήνης" οἱ δ᾽ ἄνεμοι πάλιν 

αὖϑις ἔβαν oix0VOS νέεσϑιαι ᾿Θρηίχιον κατὰ πόντον, ὁ δ᾽ ἔστενεν οἴδματι ϑίων, τῷ ἐκ τῆς παι 4PyO- 
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στήσεως δηλαδὴ τῶν ἀνέμων. ἴσως δὲ καὶ αὐτῶν παυσαμένων ὁ πόντος ἔστενεν», ἔτι ἐγείρων ginta, 
ὁποῖα τὰ iy Ὀδυσσείᾳ δηλωϑέντα κωφά. ( Vers. 229.) Ὅρα δὲ τὸ οἰχόνδε ἐπὶ ἀνέμων ῥηϑὲν ὡς ἐπὶ 

ϑείων τινῶν. ἄλλως γὰρ τὸ σπήλαιον ἐπ᾿ αὐτῶν κυριολεκχτεῖται , ὡς xo προδεδήλωται. τοὺ δὲ στένειν. 

ἡ χρῆσις xoi παρὰ Σοιροχλεν ἐν τῷ, στένοντα πόντον. οὐκ εὔδηλον δὲ εἴτε ἐπὶ ξῴων εἴτε ἐπὶ πόντου 
ὴ τοῦ στένειν χυριολεξία ἐστί. (Vers. 350.) Περὶ δὲ Θρᾷχης 1, ἤτοι Θρήκης., ἧ ἧς παρώνυμον 0 Θρηίκιος 

πόντος; παραπεπήχϑω τοῖς ἀλλαχοῦ προγεγραμμένοις xol ταῦτα ἐπιτομώτερον; ὅτι ἐπιειχῶς εἰπεῖν 
χατὰ τὸν ““ϑήναιον ἡ Θρῴνη ἐθϑαυμαξ £TO ὡς ἡ δύοινος, ἔτι δὲ καὶ πολύ voLvog. διὸ καὶ οἱ περὶ Τροίαν 

20 ᾿Δχαιοὶ ἐκεῖϑεν otviCovro , ὡς δηλον ἐ ἐκ τοῦ, νῆες δ᾽ ἐχ «Τἡμνοιο παρέστασαν οἶνον ἄ ἰγουσαι. ᾿Θρφκία δὲ 
πάντως καὶ ἡ Zi, ios s καϑὰ xa ἢ Θάσος. ἀγαϑοῦ καὶ αὐτὴ εὐφοροῦσα οἴνου. χαὶ εἴη ἂν, ὥς που καὶ1409 
προδεδήλωται; ἡ τοιαύτη κατ᾽ οἶνον εὐφορία αἰτία τοῦ χαὶ ᾿Άρεος οἰκητήριον τὴν Θρῴχην λέγεσθαι. ὡς 10 

TOU πολλοῦ οἴνου ἔριν xal στάσεις καὶ τὰ ἐχόμενα ἐξεγείροντος. ἐϑνιχὸν δὲ Θρᾷκης Oocs . ὅϑεν 
Θρᾷττα γυνη. καὶ ἰχϑύος δὲ c ὄνομα, παρὰ τῷ δειπνοσοφιστῇ. ταύτην δὲ » φησι; ϑέτταν γράφει Δωρό- 
ϑέεος, βιβλίῳ περιτυχὼν ὡς εἶχος ἡμαρτημένῳ , ἢ χαὶ διὰ τὸ ἄηϑες τοῦ ὀνόματος διορϑώσας αὐτός. | 

ὅλως δέ, φασιν; Θράττης ὄνομα παρ᾽ οὐδενὶ τῶν ᾿Αττιχῶν ἐστίν. (Vers. 252.) Ὅτι γλυχὺς uiv ὕπνος ᾿ 
ἐφώρμησε τῷ ᾿ἀχιλλεῖ χλιϑέντι — ἑωσφόρου ἀνατολὰς, ὡς προείρηται" τοῦ δὲ -βασελέως καὶ τῶν 
aug αὐτὸν ἐπερχομένων ὅμαδος καὶ δοῦπος ἔγειρεν αὐτόν. ἐλαφρὸς y&Q φασιν; 0 τῶν ἐν λύπαις ὕπνος 
καὶ, κατὰ τὴν τραγῳδίαν, ὕπνος ἄὔπνος. “Σημείωσαι δὲ τὸ ὅμαδος οὐχ ἐπὶ ἀπαιδεύτου ἤχου ἐνταῦϑα 
λ ληφϑὲν; ὡς ἐν Ὀδυσσείᾳ ἐπὶ μνηστήρων , ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἐπὶ σώφρονος ; ὁμοῦ αὐδὴς ἤτοι συλλαλιᾶς, 
ἢ πάντως γίνεται , ὅτε τινὲς ἀολλέες ἠγερέϑονται, ὡς ὁ ποιητὴς ἐνταῦϑα φησίν. Ὅρα δὲ καὶ ὕτι ἔχων 
ὃ ποιητὴς πλάσαι τι χαὶ ἐνταῦϑα πρὸ ὀνείρου ̓  ἔνϑα καὶ μάλιστα τὴν τοῦ Πατρόχλου ψυχὴν 0 ϑάπτων 20 

δοὲ πχίχλησκεν, ἀφῆκεν οὕτω γράψαι. , ὡς ἂν ἐχφύγῃ τὸ τῆς πλάσεως ὁμοειδὲς, πιϑανευσάμενος. διὰ τοῦτο 
τὸν ταχὺν τοῦ AE ἕως ἀφυπνισμόν. ( Vers. 2355.) ' Ort σαφῶς ἐνταῦϑα παραδηλῶν διὰ τοῦ “Ἀχιλλέως 
ὁ ποιητὴς, ὡς περιοχήν τινα δηλοῖ πυρὰ ἤτοι πυρχαϊὰ, οὐχ ἔχει γὰρ χαιριωτέραν λέξιν εἰπεῖν, ὥς πέρ 
οὐδὲ πυρᾶς οὕτως οὐδὲ πυρκαῖας, φησίν" πρῶτον μὲν χατὰ πυρχαϊὴν σβέσατ᾽ αἴϑοπι οἴνῳ, πᾶσαν, 
ὁπόσσον ἐπέσχε πυρὸς μένος, ἑρμηνεύων πυρὴν ἤγουν πυρκαϊὰν εἶναι τόπον, ὁπόσον ἐπέσχε τὸ mi e. 

400 περιφράξων ἐν "τοῖς ἑξῆς λέγει" πυρχαϊὰν σβέσαν., ὅσσον. ἐπιγλοξ ἦλθεν, δραττομένη δηλαδὴ τῆς 
τοπικῆς ὑποχειμένης ὕλης. διὸ ἐπαγει" βαϑεῖα δὲ χάππεῦσε τέφργ) ἡ ἐκ τῆς ῥηϑείσης ὕλης. Ἔνϑα καὶ 

ὅρα τὸ καταπεσεῖν καιριώτατα λεχϑὲν ἐ ἐπὶ βαϑείας. καὶ ὑγρανϑείσης τέφρας. Τὸ δὲ σβέσατε τὸ τῶν 
ἡρώων δηλοῖ αὐτοδιάκονον. ἀριστῆες “γὰρ παναχαιῶν oL ἀμφ᾽ ̓ Δτρείδην τὴν πυρὰν ἔσβεσαν. Οἴνῳ δὲ 

σβεννύεται 5 πυρχαϊὰ διὰ τιμὴν τοῦ ἥρωος Πατρόκλου. es ἔστι τοῦτο χοή τις νεκρική. ( Vers. 238. ) 30 
50 Τὸ δὲ ὁπόσον ἐσχημάτισται ACT ᾿ἔλλειψιν : TOU τόπον, ἢ τοῦ Ἀμέρος, ἢ κατά τινα τοιαύτην λέξιν. ἄλλως 

γὰρ τὸ ὀρϑὸν nv εἰπεῖν; σβέσατε πυρκαϊὴν πᾶσαν E ὁπόσην ἐπέσχε πυρὸς μένος. γέγονε δὲ ὁ opp 

σμὸς ἀναγκαίως. οὐ γὰρ ἦν χρήσιμον εἰς μέτρον εἰπεῖν, ὁπόσην ἐπέσχε: Τὸ δὲ, μένος πυρὸς; ὡς ἐπὶ 
ἐμψύχου εἴρηται. οὕτω δὲ χαὶ δέμας πυρὸς εἰπεῖν τετόλμηται ὡς ἐπὶ αἰσϑητικοῦ τοῦ πυρός. (Vers. 240.) 
Ὅτι ἐπὶ πραγμάτων ἀριδήλων ἐ ἐρεῖ. ἄν τις τὸ, εὖ διαγιγνώσκοντερ y ἀριφραδέα δὲ τέτυχται, τοῦτο δὴ 

ὃ περὶ τῶν τοῦ Πατρόκλου ὀστῶν εἶπεν “ἀχιλλεύς. & εὔγνωστω ἣν λέγεσϑαι, 0 ἐστι συλλεγῆναι. ἐν μέσσῃ 

γὰρ ἔκειτο πυρᾷ, ὡς χαὶ προεῤῥέϑη" οἱ δὲ ἄλλοι ἄνευϑεν ἐσχατιῇ nagd, ἵππου. re καὺ ἄνδρες οὗ 
συγχαυϑέντες. C Vers. 242. ) Καὶ ὅρα χαὶ νῦν τὸ ἐσχατιᾷ ἀντὶ TOU ἐν ἐσχάτῃ πυρᾷ; ὃ τοῖς ned 
Ὅμηρον ov σύνηϑες, ot ἐπὶ ἑτεροίου ἐχτοπισμοῦ τὴν λέξιν τιϑέασι, ποτὲ μὲν. ἀπολύτως, οἷον, o δεῖνα, 

ἐν ἐσχατιαῖς διατρίβει, ὡς οἷον ἐρημάζων, ποτὲ δὲ μετὰ προσϑήκης. oiov , ἐν ἐσχατιῷ ὄρους. οὕτω δὲ áo 
καὶ Ὅμηρος, οἷον, ἀγροῦ. ἐν ἐσχατιῃ. Τὸ δὲ, ἐπιμὶξ ἵππου τε χαὶ ἄνδρες, xal ἐπὶ tts λεχϑείη ἄν. 

ἱποῖε 3) za ἄλλως oj ̓ηρᾶς συντάξεως, ὅτε χαὶ ἔστιν ἶσον παροιμιακῷ τῷ; ἀναμὶξ ἀγκύλων ἱππόται. 

60 ( Vers. 243.) Ὅτι τέως | μὲν ἐθέλει ̓ ἀχιλλεὺς ἐ ἐν χρυσέῃ φιάλῃ. τῇ προειρημένῃ καὶ δίπλακι δημῷ M ste 
το τοῦ “Πατρόκλου ὁ οστᾶ, εἰσόχεν, ἤγουν ἕως ἂν, αὐτός. φησιν, ἐγὼ "AÓu κεύϑωμαι. ἔστι δὲ ἡ μὲν 
φιάλη ὡς οἷα σοβός. ὁ δὲ ,δίπλαξ δημὸς φυλαχτικὸς τῆς τῶν ὀστέων εἰς χοῦν ἀλλαγῆς. ἐξ ἄκρας ξυρόνητος, 
ἣν πάσχουσι τὰ κραυρούμενα. Ἔνϑα ὅρα τὸν δίπλαχα δημὸν χρήσιμον καὶ »ὐσὸν ὄγτα πως εἰς TO, 
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δίπτυχα ποιήσαντες, ἔτι δὲ καὶ εἰς τὸ νοεῖν ὡς καὶ δίπλαξ χλαῖνα ἡ διπλῆ λέγοιτ᾽ ἄν. σημειώδης δὲ 
ἡ τοιαύτη λέξις. οὔτε γὰρ τὸ ἁπλοῦν οὔτε τὸ τριπλοῦν οὔτε ἄλλο τοιοῦτον χατὰ τὸ δίπλαξ ἐσχημάτι- 
oce. quee 244. ) To δὲ, 4ià. κεύϑωμαι, ἐχορήγησε τὸ χευϑμῶνας “4ιδου εἰπεῖν, καὶ νεχρῶν 
κευϑμῶνα. Ἀεἶτα ὁ MA Gs xci τύμβον οὐ μάλα, πολλὸν πονέεσθαι χελεύει, ἀλλ᾽ ἐπιειχέα rolov 1298 
ἔπειτα δὲ εὐρύν ϑ'᾽ ὑψηλόν τὲ γενέσϑαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ᾿Αχαιῶν, ot ἄν, φησιν, ἐμοῦ δεύτερον ἐ ἐν νήεσσι 

1410λίπησϑε. Καὶ ὃ ὕρα ὡς ἑαυτῷ τὸ πλεῖον τὴς τιμῆς ἐσύστερον ἀποτεϑεῖσϑαι αξιοῖ τοὺς ᾿ἡχαιοὺς, ὡς τῆς 

10 

20 

3o 

τῶν ἀρίστων ὁσιώσεως κοινῇ γινομένης xai ὃ φασι δημοσίᾳ; καϑὰ καὶ παρὰ τοῖς Ur Ὅμηρον 2 ἐπε- 

ageret τοῖς χαὶ θητορεύουσιν ἐπὶ τοιαύταις ταφαῖς. χαὶ οὔτε τὰ TOU “Πατρόκλου ὸ .ἀχιλλεὺς ὀστᾶ νῦν 

αὐτίχα τῷ λαμπρῷ κρατῆρι ἐντίϑησι πρὸ ἑαυτοῦ, x«i τὸ πολὺ δὲ εὖρος καὶ ὕψος τοῦ τύμβου ἑαυτῷ 
ταμιεύεται. ᾿ΕἘπιειχέα δὲ καὶ νῦν τὸν εἴκοντα καὶ πρέποντα TO. Πατρόκλῳ λέγει. ἔγνωσται γὰρ ὡς οὐχ 

οἶδε τὴν λέξιν ἐπὶ ἑτέρου σημαινομένου ὃ ποιητής. εἶχε δ᾽ ἂν ἴσως καὶ μενοεικέα ἐνταῦϑα εἰπεῖν, ὡς καὶ 

πρὸ τούτων μενοεικέο; ὕλην ἐ ἔφη τὴν τῆς πυρᾶς TOU Πᾳατρόχλου. To δὲ τοῖον, 0 ἐστι τοιοῦτον, οὐδέν τι 

οὐδὲ νῦν ὡρισμένον δηλοῖ, ἀλλὰ πάντῃ ἀσαφῶς ἔχει, ἐπίτηδες οὕτω ῥηϑὲν, ἵνα τῇ τῶν ““χαιῶν ἐπι- 

p^ ἀνατεϑῇ τοῦ τύμβου ἡ ποιότης. (Vers. 248.) Ὅρα δὲ καὶ τὸ, δεύτεροι λίπησϑε , οὐχ ἐπὶ ἐλατ- 
τώ ἤσεως τεϑὲν, ἀλλ᾽ ἐπὶ ὑστεροχρονίας. bases 250. ) Ὅει τὰ κατὰ τὴν καῦσιν τοῦ νεχροῦ πλατύνας 10 
o ποιητὴς εενοχωρεῖ: τὰ μὲτ αὐτὴν ἐν στίχοις ἑπτὰ, ἵνα μὴ προσχορὴς εἴῃ ταῖς συχναῖς διασχευαῖς. 

εἰπὼν οὖν ἐν δυσὶ στίχοις τὴν σβέσιν τῆς πυρκαῖας » ὡς καὶ προέχχειται , ἐν δὲ ἑνὶ τὴν τῶν ὀστῶν ανά- 

λεξιν ἐς χρυσέην φιάλην xai δίπλαχα δημὸν, i ἐπάγει" ἐν χλισίη δὲ ϑέντες ἑ ἑανῷ λιτὶ χαάλυψαν" τορνώσαντο 

δὲ σῆμα, ϑειμείλια re προβάλοντο ἀμφὶ πυρὴν" εἰϑαρ δὲ * χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔχευαν. κατὰ ὁμοίαν δὲ 20 
μέϑοδον καὶ ἐν τοῖς ἐφεξῆς πολλῶν ἀεϑλευσάντων τὰ ἐπιτάφια τοῖς μὲν ἡνιόχοις τὸ ἥμισυ τοῦ λόγου, 
καί TL δέ που πλέον προσδαπανῷ, μαχροῦ λόγου αὐτοὺς ἀξιῶν. τοὺς δὲ ἑτέρους ἄϑλους ἅπαντας διὰ 

τοῦ λοιποῦ φράζει ἡμίσεως λόγου. 0 δὲ xci αὐτὸ ἐπισημάνσεως ἄξιον. ἰστέον ὡς ὅλῳ γράμματι ἐμπλα- 
τυνάμενος ὁ ποιητὴς ἐπὶ τοῖς ἐν τῇ ταφῇ τοῦ “Πατρόκλου τὸν τοσοῦτον “ἔχτορα διὰ πάνυ ταχέων 

ἔϑαψεν, οὐδὲ ὅλα δεκαεπτὰ ἔπη λολσαξ εἰς τὴν ἐχείνου ταφὴν; ἀλλὰ διὰ "τῶν αὐτῶν μὲν τῆς ταφῆς 30 

νοημάτων ἐλϑὼν δίχα γε τῶν ἀγώνων, οὕτω δὲ ἐπιδραμὼν, ὡς εἰ καὶ 0 φασιν ἐδιώκετο καὶ τοῦ πλείω 
λαλεῖν ἐνεχόπτετο. αἴτιον δὲ τὸ συνεξομοιωϑῆναι καὶ ἐκεῖ τὸν λόγον τοῖς πράγμασιν. οὔτε γὰρ χαιρὸς 
ἣν ἀργίας τοῖς ἐκεῖ, καὶ ὁ λόγος δὲ τοῖς ἐπείγουσι πολεμικοῖς ἔργοις συνετροχάζετο. (Vers. 253.) Φιάλη 
δέ, φασιν, ἀγγεῖον λεβητοειδὲς πεπλατυσμένον ἄνωϑεν. (Vers. 254.) 'Q δὲ δίπλαξ δημὸς τῷ τῶν 

ὀστέων ἀσήπτῳ xal ἀϑρύπτῳ, xac καὶ ἐῤρῥέϑη, συμβάλλεται. Τὸ δὲ, ἐν χλισίη ϑέντες, τὴν OOTt0- 

φόρον δηλαδὴ Ἀφιάλην, φανερῶς δηλοῖ κενήριον εἶναι τὸ ἀμφὶ τὴν ἔξω τῆς κλισίας πυρὰν γεγονὸς τῷ 4ο 

Πατρόκλῳ σῆμα. Τὸ 02, ἑανῷ λιτὶ, τί τε δηλοῖ, καὶ πῶς τὰ εἰς λέξιν καϑίσταται, ἀλλαχοῦ γέγραπται. 

( Vers. 255.) Τορνώσασϑαι δὲ χυρίως τὸ χυχλοτερῶς διαγράψαι, ὡς ἀπὸ τοὺ τόρνου" λαμβάνεται δὲ 
χαὶ ἀντὶ τοῦ ἁπλῶς περιγράψαι, ὡς δηλοῖ χαὶ TO, ἔδαφος τορνώσεται γηός. Προβαλέσϑαι δὲ πάνυ 

κυρίως ἐπὶ ϑεμελίων λέγεται, ταῦτὸν ὃν τῷ προϑέσϑαι, ὅϑεν τὸ ϑεμέλια. ( Vers. 256.) To Ὁ δὲ, χυτὴν 
γαῖαν ἐπέχευαν., τρόπου μέν ἐστιν ἐτυμολογιχοῦ" δηλοῖ δὲ συνήϑως τύμβου ἀναχωματισμόν. σαφηνίξε- 

ται δὲ δι᾽ αὐτοῦ χλιμαχωτῶς εὐϑὺς τεϑὲν τὸ, χεύαντες δὲ τὸ σῆμα πάλιν χίον , ὃ ἐστιν ὑπεχώρησαν, 

ὃ χαὶ ἐπὶ "Exrogoc ῥηϑήσεται. ἔστι γὰρ ἑρμηνεία τοῦ, χεύαντες τὸ σῆμα; τὸ, χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔχευαν, 

ὃ περ σῆμα ἐστὶ τεϑνεῶτος τινὸς» ὡς χαὶ ἀλλαχοῦ εἴρηται. Σκοπήτέον δὲ χαὶ ἐν τούτοις διὰ τοὺς ἅμα 

᾿141|ϑανάτῳ ἀπάγοντας τῆς ψυχῆς τὴν τῶν γνωρίμων καὶ φίλων μνείαν; οἵαν ἐπ᾿ αὐτοῖς τύρβην εἶχον οἱ 
40 παλαιοὶ, πάνυ ἐπιμελούμενον τῶν χατὰ τοὺς γεχροὺς, χαὶ μάλιστα τῆς αὐτῶν ὁσίας, ὡς δῆλον καὶ ἐκ 

τῆς πρὸ τούτων βουλῆς τοῦ τε Νέστορος καὶ τῶν Τρώων , Xa ne^ Ὅμηρον ἐκ τῆς συμβάσεως πολ λαχοῦ 

τῆς ἐπὶ ἄνα * inpet vexQuy ἐν πολέμῳ πεσόντων, ἔτι δὲ καὶ τῶν καχῶς παϑόντων δέχα στρατηγῶν, ἐπεὶ 50 
ovx ἀνείλοντο τοὺς ἐν ̓ 4ργινούσαις ἀπολομένους ἐν ναυμαχίᾳ. ὧν κατηγόρησε Καλλίξεινος. xa οὗ 

ἐμελέτησεν “Αριστείδης. ἦν δ᾽ ἄρα τοῖς ἀρχαίοις. ἐν σπουδῃ καὶ τὸ ἐπὶ τοῖς τάφοις μεγαλεῖον. χαὶ ὁ μὲν 

τοῦ MovawLov μάλα πολλὸς τάφος ἄχρως περιείργασται, xci ϑαῦμα χαὶ nv καὶ & ἔστιν. οἱ δὲ ἄλλοι. ἐν 

οἷς xci τὸ τοῦ Πατρόκλου ἑχατόμποδον σῆμα, εἶχον μιμήσεις. αἰτία δὲ τῆς περὶ τὰ τοιάδε ἀσχολίας 

ΟΟΜΜΕΝΤΟΙ͂Ν Iniap. Tow. IV, Nn 
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ἡ πραγματεία τοῦ διὰ μακροῦ τὴν χάριν τοῖς χειμένοις εἶναι, καϑὰ χαὶ διὰ στηλῶν καὶ ἐπιγραμμά- 

των, ὡς δῆλον καὶ ἐχ τοῦ; καί ποτέ τις εἴπῃσιν ἔνϑα χρόνῳ ἀνατίϑησιν ὃ Ἵχτωρ τὸ ἑαυτοῦ ἔργον, 

0 δὴ xoi ὁ χαλὸς «Αἱσχύλος ἐποίει, ὃς τὰς αὐτοῦ τραγῳδίας τεμάχη λέγων εἶναι τῶν Ὁμήρου μεγάλων 
δείπνων διὰ τὸ λαμπρῶς ἀπομάττεσϑαν τὰς Ὁμηρικὰς μεϑόϑους j ὥς, ποτε ἀδίχως ἡττήϑη j ἀνατυϑέ- 

γαν τὴν τραγῳδίαν ἔφη χρόνῳ, εἰδὼς ὡς κομιεῖται κατὰ καιρὸν ὑπὸ τῶν ὀρϑῶς ἀναχρινόντων τὴν 

προσήκουσαν τιμήν. ( Vers. 258. ) Ὅτι οὐδὲ τὸ ἀεϑλευτιχον καὶ ἐναγώνιον εἶδος ὠργὸν ὁ ποιητὴς ἐᾷ, 
σποράδην δέ που αὐτοῦ τὰ πρὸ τούτων μνησϑεὶς, ἐν οἷς ἵππους ἀεϑλοφόρους ἔ ἔφη; καὶ ἄεϑλον μέγα 

60 Ἀτρίποδα 1, ἢ γυναῖκα . ἐνταῦϑα καιρὸν εὑρὼν ἀνέσεως, ἤμβλυνται γὰρ τῇ τοῦ Ἕκτορος ἀναιρέσει ἡ τοῦ 

πολέμου eau ; ἐμπλατύνεται τῷ τοιούτῳ εἴδει τοῦ λόγου, γινομένων μὲν ὡς εἰχὸς καὶ ἄλλων πρὸ τούτου 

ἐπιταφίων ἀγώνων περὶ τὸ ναύσταϑμον, ἐν οἷς εὐδοκιμεῖν τοὺς τοῦ ᾿Δγαμέμνονος Ἱ ἵππους ἡ χατὰ τὸ τὸ 

uU ̓ βαψῳδία ἐδήλωσε, τοῦ δὲ ἐπὶ Πατρόκλῳ ἀγῶνος πᾶντας ὑπερβεβηκότος: τῷ Μμεγαλείῳ τῶν τε ἀϑλητῶν 

τῶν τε ἄϑλων xol διὰ τοῦτο καὶ ἀξιωϑέντος λόγου πολλοῦ παρὰ τῷ ποιητῇ» ὃς καὶ ne προεκιϑετικῶς, 

1299θὅτι ᾿“χιλλεὺς μετὰ τὴν τοῦ Πατρόκλου ταφὴν αὐτοῦ λαὸν ἔρυκε καὶ ἵζανεν εὐρὺν ἀγῶνα, "ἤγουν ἐχάϑεξε, 
ὃ χαὶ καϑιστᾶν ἀγῶνα λέγεται" νηῶν δ᾽ ἔχφερεν ἄεῦλα, λέβητας τε, τρίποδάς τε, ἵππους O^ ἡμιόνους 

6 , βοῶν τ᾿ ἴφϑιμα κάρηνα, ἠδὲ γυναῖχας ἐξζώνους, πολιὸν ve σίδηρον. (Vers. 259.) Καὶ ὅρα σχῆμα 
πολυσύνδετον. οὐδὲ iy γὰρ τῶν ἐπάϑλων δίχα συνδέσμου προήγαγεν. Ὅρα δὲ καὶ ὅτε ; ὃν ἐν ἄλλοις 
τιμῆντα ἔφη χρυσὸν, ἐσίγησε νῦν » οὐχ ὅτι ὀλίγος ὧν τῷ pet οὐκ ἐξήνεγκται; πολὺς γὰρ χρυσὸς χαὶ 

αὐτῷ καὶ χαλκὸς ἐν κλισίῃ; ὡς ἐν τοῖς ἑξης ῥηϑήσεται" οὐδ᾽ ὅτι ἐξελάϑετο τῆς οὕτω τιμίας ἐν ὕλαις, 
ἀλλ᾽ ἢ ὅτι οὐ πολὺν) χρυσὸν εἰς ἐπάϑλων δόσιν προήγαγεν; ἢ ὅτι χατὰ λόγον συλλήψεως ἢ ἤτοι συνεχδο- 

χῆς τῷ τοῦ σιδήρου μετάλλῳ συνεπινοεῖται χαὶ ὁ χρυσός" τῷ γοῦν exiens ἡνιόχῳ δύο χρυσοῦ τίϑησι 20 
τάλαντα; ὡς μετ ' ὁλί) γα ῥηϑήσεται ἡμιτάλαντον δὲ χρυσοῦ ἐν τοῖς ἑξῆς τεϑὲν εἰς ἀγῶνος ἔπαϑλον τῷ 

αὐτὸν ἐπαινέσαντι ἐπιτίϑησι. τῷ δ᾽ αὐτῷ τρόπῳ οὐδὲ ἀργύρου προέκϑεσιν ἐποιήσατο, οὔτε μὴν ὅπλων, 
ἀφεὶς καὶ αὐτὰ ΄συλληπτικῶς ἐκδέχεσθαι , ὥς πέρ καὶ τὸν χαλκὸν, tva ὥς περ ὄνομα χαλκοῦ εἰσάγῃ 

10 σίδηρον. ἐν τῇ τῶν χαλκέων ὕπλων κλήσει; οὕτω καὶ "σιδήρῳ νῦν χαλκὸς εἰς vovv ! συνεισάγηται. ᾿Ιστέον 

δὲ καὶ ὅτι ἄεϑλα μὲν οὐδετέρως. τὰ ἐπὶ τοῖς ἀγῶσιν ἔπαϑλα, άϑλοι δὲ οἱ ἀγῶνες αὐτοί. γίνεται δὲ 

ἡ λέξις κατὰ τοὺς παλαιοὺς ἀπὸ τοῦ ἐϑέλειν. αἱρετὸν γὰρ καὶ ϑελητὸν καὶ ὁ ἄεϑλος καὶ τὸ ἄεϑλον. 
Ἂν δὲ TO, λέβητας xoi τρίποδας; διαφορά δηλοῦται qve Qc τῶν σκευῶν. ἴσως δέ, φασιν» καὶ λέβης 

πόδας ποτὲ ὑποβεβλημένος τρίπους e ἄν. ( Vers. 201.) Πολιὸς δὲ κανταῦϑα σίδηρος ἢ ὁ ἔντιμος 
παρὰ τὴν πολιὰν ἢ ὁ πολιτικός. ᾿πολιτικώτερον γὰρ ὁ σίδηρος χρυσοῦ χαὶ ἀργύρου χαὺ χαλκοῖ διὰ τὸ 
εὐποριστότερον. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τῶν παρὼ τοῖς παλαιοῖς αϑλητῶν. ἐπεσυρομενων xa τι ψόγου, εἴ τις 30 
ἐνθυμηϑείη, ὡς καὶ χρέασιν ἀνωχοδομῆσϑαι σχώπτονται διὰ τὸ καὶ εἰς εὐσαρχίαν τοὺς τοιούτους 
γυμνάξεσϑαι; καὶ οὕτω σχωπτικῶς παχεῖς καὶ αὐτοὺς λέγεσϑιαν, οἷα μὴ Weirvollo TOv γοῦν καὶ ὀξεῖς, 

μηδὲ οἵους ἀρέσκειν τῷ εἰπόντι ὅτι ξηρὴ ψυχὴ σοφωτάτη, ὅμως οἱ Ὁμηρικοὶ αϑλ ηταὶ οὐ φαίνονται κατὰ 
τοὺς ἄλλους εἰναι» ἀλλὰ πρὸ ἔργου μὲν ἑτεροίας ἀρετὰς τίϑεσϑαν, πάρεργον δέ τι ἔχειν. καὶ τὸ ἀϑλεῖν. 
τοιοῦτος o σοφὸς Νέστωρ, ὡς δῆλον ἐξ ὧν ̓ αὐχητιχῶς ἱστορεῖ. τοιοῦτος ὁ καλὸς Ὀδυσσεὺς, ex ἡ ̓ Ιλιὰς 

20 χαὶ ἡ Ὀδύσσεια δηλοῖ. τοιοῦτοι δὲ ὡς εἰχὸς καὶ ἄλλοι τῶν ἡρώων. οὐχοῦν Εὐριπίδου εἰπόντος TO, 

AGXOV γὰρ ὄντων μυρίων xcd 'Ἕλλαδα, οὐδὲν χάχιον ἐστιν c dram yévove, xc κατασχευάσαντος τὴν 

γνώμην καλῶς εἰς πλάτος; ἑτέρου δὲ τινος φαμένου, ὡς τὰ τῶν ἀϑλητῶν οὐ πιαίνει μυχοὺς πόλεως, 
χεῖταν παρὰ τῷ “41ϑηναίῳ τὸ; οὐ μὴν ἀλλ᾽ εἰ καὶ ταῦϑ' οὕτως ἔχει, οἱ “γοῦν “Ἕλληνες οὐκ ἦσαν αὐτὸ 

τοῦτο ἀϑληταὶ, ἀλλὰ καὶ μαχηταὶ ἄριστοι xc δεξιοὶ αϑλεῖν, t ὅτε καιρός. ( Vers. 262. ) Ὅτι ἱππεῦσι 4o 
μὲν πρῶτα ποδώκεσιν ἀγλά᾽ ἄεϑλα ϑηχεν “ἀχιλλεύς" τῷ πρώτῳ μὲ ἐν γυναῖχα ἄγεσθαι ἀμύμονα ἔργα 
εἰδυῖαν χαὶ τρίποδ᾽ ὠτώεντα δύω καὶ εἰκοσίμετρον" τῷ δευτέρῳ δὲ ἵππον ἔϑηκεν i&ére ἀδμήτην, βρέφος 
ἡμίονον χυέουσαν" αὐτὰρ τῷ τριτάτῳ ἄπυρον χα idu λέβητα, καλὸν, τέσσαρα μέτρα χεχανδότα, - 

λευχὸν ἔτ᾽ αὔτως" τῷ δὲ τετάρτῳ ϑῆχε δύο γρυσοῖο τάλαντα᾽ πέμπτῳ θ᾽ ἀμφίϑετον φιάλην ἀπύρωτον 
ἔϑηκε. Καὶ ὃ ὅρα ὅπως ἐφ᾽ ἑχάστου ἐπάϑλ ου ἔϑετο τὸ ἔϑηκεν 5 οὐκ ὀχνήσας τὴν ταὐτολογίαν δια TO τῆς 
λέξεως καίριον. καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ ἀγῶσιν οὕτω ποιήσει, ὡς φανήσεται, χατοπόρας χρησάμενος τοῖς x 



PACPOIZiIZA4 W. Vs. 265—270. 283 

TOU τίϑημι κινουμένοις βήμασι διὰ τὸ μὴ εὐπορεῖν χρείττονος, ἐξ οὗ καὶ ὃ ἀγωνοϑέτης καὶ ὁ ἀϑλοϑέ. 
της καὶ τὰ τούτων ῥήματα. ( Vers. 265. ) ̓ Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, Ἀγυναῖχα C ἀμύμονα ἔργα e εἰδυῖαν, τρόπος E^ 

ἀμφιβολίας ἐστί. δύναται γὰρ τὸ ἀμύμονα χαὶ τοῖς ἔργοις συνήφϑαι; ἵνα 2j ἀμύμονα ἔργα, καὶ τῇ 

1412 γυναικὶ δὲ, ἵνα λέγῃ , ἀμύμονα γυναῖχα ἔργα εἰδυῖαν, ὡς καὶ προΐων ἐρεῖ | ἁπλῶς καὶ ἐπὶ ἑτέρας γυναικὸς 

ὅτι, πολλὰ ἐπίστατο ἔργα. κάλλιον δὲ τὸ πρῶτον. (Vers. 264.) To δὲ ὠτώεντα γίνεται μὲν ἀπὸ τοῦ 
ὠτὸς; ἐκτείνει δὲ τὴν προπαραλήγουσαν καὶ αὐτὸ, χαϑαὰ καὶ τὸ κητώεις καὶ εὐρώεις καὶ τὰ ὕμοια, διὰ 

τὸ πρὸ αὐτὴς “μακρόν. τοιαῦτα γὰρ τὰ διὰ τοῦ O&g. μαχραν μὲν γάρ, ὡς χαὶ προπαρεδόϑη, ἔχοντα 

τὴν πρὸ τοῦ ὦ συλλαβὴν ἐχτείνεταν δι᾿ εὐχρηστίαν μέτρου σπονδειαχοῦ. ἐκείνης δὲ βραχυνομένης, καὶ | 

ἡ. παραλήγουσα, τὸ GUTO πάσχει, γραφομένη ἐν τῷ 0 pax Quo διὰ δαχτυλου ἀπαρτισμόν. τοιοῦτον τὸ 

10 σχιόεις; ἐρόεις ὁ ἐπεϑυμητος, κέρόεις ὁ κερασφόρος, xol TG OuOLC. διὸ xci τὸ, ϑὴρ οὐατόεις, ἤγουν 
ὠτώεις, τουτέστιν ὄνος; παρὰ Καλλιμάχῳ ᾽ συστέλλεν τὴν παϑαλήγουσαν διὰ τὴν τῆς προπαραληγούσης 

βραχύτητα. Τὸ δὲ, δύω καὶ εἰχοσίμετρον, ὅμοιον κατὰ προφορὰν τῷ, δύω καὶ εἰχοσίπηχυ, καὶ δεκάκις 

p) εἰκοσινήριτα. τινὲς δὲ κατὰ τὸ δυοχαίδεχα οὕτω προάγουσιν ὑφ᾽ ἐν ὡς μίαν λέξιν $ δυωκαιεικοσίμε- 

τρον; ὃ m οὐκ ἂν ἀρέσχει τοῖς παρασημειωσαμένοις ὥς TL χαινὸν τὸ "δυσαριστοτόκεια. ὡς ἐκ τριῶν Áo 
λέξεων σύνϑετον. οὕτω δὲ καὶ τὸ δυσάμμορος. ( Vers. 266.) To δὲ ἑξέτεα οἱ uiv pon ap abono 

ὡς ὁ “Ἡσκαλωνίτης , χαϑὰ καὶ τὸ " ὄτριχας οἰετέας, ὡς χαὶ ἐν Βοιωτίᾳ εἴρηται" οἱ δὲ παροξύνουσιν, 

ὡς τὸ εὐγενέα, oig, φασὶν ἕπεται xal ἡ παράδοσις. Τὸ δὲ βρέφος ἡμίονον χυέουσαν δηλοῖ μὲν τὸ 
ἐγκυμονοῦσαν, ἀσυνήϑως δὲ βρέφος εἰπὲν ἐπὶ ἐμβούου. ἔμβρυον γὰρ τὸ ἐντὸς βρύον i ἤτοι αὐξόμενον 

κατὰ τὸ; καί τὲ βούει ἄνϑεσιν. ἐν δέ γε τῇ Ὀδυσσείᾳ τὸ ἀνάπαλιν ποιεῖ ἐν τῷ, ὑπ᾽ ἔμβρυον ἧχεν 
20 ἑκαστη. το γὰρ ἔμβρυον ἐχεῖ ἀντὶ τοῦ βρέφους ἔλαβε. : nid avus δὲ εἰς, ἐπάϑλου τιμιοτητα οὐζ ἵππον 

ἄπλως ἱστορεῖ, ἀλλα κυοφοοοῦσαν, καὶ οὐχ ὁμοειδὲς ἔμβρυον, αλλα ἡμίονον. ( Vers. 267.) “ἄπυρον 
δὲ λέβητα φησὶ τὸν μήπω τεϑέντα εἰς πῦρ καὶ διὰ τοῦτο καὶ λευκὸν ἀπὸ χεύματος δηλαδὴ κασσιτέρου, 
ὃ δὴ ἄλλοϑιε ἐρεῖ ὁ ποιητής. CVers. 268.) Mérga. δὲ ξέσται, ἦσαν τινές. μείζονα δὲ ταῦτα εἶναι δοχεῖ 
τῶν ἐφεξῆς . ἔνϑα κρατὴρ ἀργύρεος * ἐξ μέτρα χανδανει. οὐ γὰρ εὐπετῶς δέξεταί τις μείζω τὸν χρατῆρα 

ἐκεῖνον τὸ τοῦ δρόμου ἔπαϑλον παρὰ τὸν ἐνταῦϑα λέβητα; ( Vers. 269. ) Τὰ δὲ δύω τάλαντα τοῦ 
χουσοῦ Mende TL ποσὸν ὑποβάλλουσι νοεῖν TO τάλαντον» εἴ γὲ οὐ μόνον ἵππου τοῦ τῷ δευτέρῳ τεϑέν- 
τος ὑποδεές ἐΐστιν, ἀλλὰ χαὶ τοῦ τετραμέρου λέβητος, ὃς τῷ τρίτῳ κεῖται. οὕτω xai ἐν Ὀδυσσείᾳ οὐ 5o | 
μέγα τι τὸ τάλαντον, ἔνϑα ἱμάτια καὶ χιτῶνας καὶ δεκατρία τάλαντα χρυσοῦ ἐν κιβωτίῳ κείμενα ϑερα- 
παινὶς μία μόνη ἐπὶ τὴν νῆα ἄγει. ἐν μέντοι ταῖς λιταῖς ἐπὶ μεγίστων τὰ ἐκεῖ βασιλικὰ νοοῦνται τάλαντα 

30 ὁμοίως μεγάλα καὶ & περ ὁ Μενέλαος ἐν τῷ πλανᾶσϑαι ἀγείρει , ὥστε καὶ γὺν συνάγεσίλαι ἄνισον εἶναι 

πάλαι ποτὲ τὸ τάλαντον» καϑὰ χαὶ προδεδήλωται. ὅϑεν ἀτάλαντος κατὰ Πορφύριον ὁ ἀπεειχὼς τῷ 
ταλάντῳ καὶ μὴ ταλάντου ἀνισότητα. ἔχων; ἀλλὰ ἰσος. ( Vers. 270.) "ugióerog δὲ φιάλη ἡ augo- 
τέρωϑεν cigouévi] τῶν (TOV κατὰ τοὺς ἀμφιφορεῖς, ἢ κατὰ “Ἵρίσταρχον ἡ 5 ἑχατέρωϑεν τίϑεσϑαι δυνα- 

μένη κατὰ πυϑμένα καὶ χατὰ στόμα ἤτοι πρόσωπον, ὡς δηλον ἐκ TOV, τιϑέασι, “ΜἭἝασσαλιῶται τὰς 

φιάλας ἐ ἐπὶ πρόσωπον. ἦν δὲ καὶ ̓ Ιώνων, φασὶν, DI τοιαύτη ϑέσις. ἄλλως δὲ χατὰ τὸν Θρᾷκα Διονύσεον 

ἀμφίϑετος ἡ ἀμφιϑέουσα, 0 ἐστι κυχλοτερὲς ἔχουσα σχῆμα; παρὰ τὸ ϑέειν, ἐξ οὗ xai ὁ ϑόλος, οὗ 

χρῆσις ἐν Ὀδυσσείᾳ, ἢ δίο βάσεις ἔχον ποτήριον ἐξ ἑκατέρου, φασὶ; μέρους. ὡς δὲ Παρϑένιος γοεῖ, 

ἀπύϑμενος. i 5 περιττῶς πεποιημένη. 5n γὰρ ἀμφὶ ἰσον δύναται τῇ περί, αὕτη δὲ σημαίνεν τὸ περιττόν. 
"καὶ ἔ ἔστι xvi ἡ τοιαύτη ἑρμηνεία μεταληπτικὴ διὰ τὴν ἀμφί πρόϑεσιν μεταλαμβανομένην εἰς τὴν περί 60 

4o τὴν δηλοῦσαν τὸ περιττόν. περὶ δὲ τοιαύτης γραμματικὴς μεταλήψεως προδεδήλωται, ἱχανῶς. ἔστι δέ, 

φασιν, ἡ φιάλη αὕτη χαλκεῖον ἐκπέταλον λεβητώδες, δύο ἔχον ὦτα; δεχόμενον ψυχρὸν ὕδωρ» i ἐπὶ πὺρ 
οὐκ ἐπιτεϑέμενον, διὸ xci ἀπύρωτον αὐτήν qnot. τῷ δὲ τοιούτῳ λει; βητώδει χαλκείῳ εἰχος παρύμοιον 

εἶναι xe TOV maga τῷ χωμιχῷ Φιλήμονι ἐμβαϑυχύταν, ὃς καὶ ἔφηβος ἐχαλεῖτο." pice δὲ nv εἶδος 

χατὰ τὴν TOU δειπνοσοφιστοῦ ἱστορίαν. ᾿Απολλόδωρος δέ, (ασιν, ἀμείϑετον λέγει "τὴν μὴ κατα 1300 

πυϑμένα, κατὰ μόνον δὲ στόμα δυναμένην ἐρείδεσϑδαι. ἄλλοι δέ φασιν ὅτι, καϑότι λέβης ὁ μὲν ἐμπυ- 

ριβήτης , 0026 ἄπυρος, ὃ δεχόμενος 1 ἴσως ψυχρὸν, οὕτω καὶ qua n ἀπύρωτος ἡ. ἐπὶ πῦρ οὐχ ἐπιτιϑειμένη. 

Nn ἃ 
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5 ψυχρήλατος. ὅτι δὲ φιάλη κατὰ ἀντιστοιχίαν πιάλη érvuoloyeitat , ἀφ᾽ ἧς δηλαδὴ ἔστι πιεῖν ἅλις, 

μιείζων γὰρ αὕτη ποτηρίου, καὶ ὅτι τὸ ῥηϑὲν λεβητῶδες ἐχπέταλον ἀπύρωτον δακτυλωτόν τε ἐλέγετο, 

καὶ χέρας δὲ εἰναι ὑποπτεύϑη, ἐπεὶ μὴ γίνεται διὰ πυρὸς, ὡς Ἴων ὃ ποιητὴς ὑπεμφαίνει ἐν τῷ, ἔχ- 
nouo δαχτυλωτὸν ἄχραντον πυρὶ, καὶ ὅτι Ψέγ εται ὃ εἰπὼν τὴν τοιαύτην φιάλην ἔχπωμα, Δίδυμος γὰρ 
ὃ γραμματικὸς ποτήριον χαλκοῦν αὐτὴν οἶδεν ἐχπέταλον, ὡς ἐῤῥέϑη, λεβητοειδὲς εὔϑετον εἰς ψυχρο- 

ποσίαν, καὶ ὅτι δαχτυλωτὸν λέγεται, ὡς χοιλότητας ἔχον ἔνδοϑεν οἷον δαχτύλων κατὰ τὸν Δίδυμον, 
ἢ ὡς ἔχον ἐξοχὰς, ἢ καὶ διότε ἄμφωτον ὃν ἐδίδου διείρειν δακτύλους ἑκατέρωθεν, καὶ ὅτι ἀπύρωτος 
μὲν ἰδοὺ φιάλη παρὰ τῷ ποιητῇ, ἄπυρος δὲ οἶνος ὃ μὴ ἡψημένος, ἐχρῶντο γὰρ οἱ παλαιοὶ καὶ ἑφϑοῖς 

ιοοίνοις, ἔστιν ἐκ τῶν radio» πλατύτεκρον ἀναλέγεσϑαι. ὡς δὲ qua ἀμφίϑετος, ἧς ἔστιν πάντοϑεν 

πίνειν ἐπιϑέντα τὸ στόμα, ὡς Ἡρῳδιανὸς λέγει, ὦτα γάρ, φησιν, οὐχ ἔχει, ἢ) κατ᾽ ἄμφω τιϑεμένη, 10 

ἵνα σημαίνῃ, φησὶν, ἐχπέταλον. ᾿Ιστέον δὲ ἃ ὅτι xci τὰ τοῦ ἱππικοῦ καὶ τὰ τῶν ἐφεξῆς ἀγώνων ἔπαϑλα 

τῷ Πατρόχλῳ συνήϑως προσλογίζονται, οὐ μὴν τῷ τιϑέντι ἀγωνοθέτη, χαϑὰ xai τὰ δαπανηϑέντα 
εἰς τὴν ἐχείνου πυράν" καὶ ὅτι οὕτω δοχοῦν τῷ -AyiAAei δραμοῦνται πέντε ἱππεῖς" ἐξῆν γὰρ καὶ ὁλι- 
γωτέρους τρέχειν καὶ πλείονας, ὡς αἱ ἱστορίαι δηλοῦσι" μάλιστα δὲ πλείους ἠγωνίζοντο ἐν τοῖς ὕστερον. 4.13 
ἱεροῖς ἀγῶσι καὶ τοῖς ὁμοίοις, ὅτε οὐκ ἂν φειδωλῶς εἶχον ἐπάϑλων οἱ ἀϑλοϑέται χοτίνων xai σελίνων 
xoi πιτίων καὶ τῶν ὁμοίων λήρων" ὡς νῦν γε τῷ .ἀχιλλεῖ καὶ τοῖς ὁμοίοις χρεία φείδεσϑαι διὰ τὸ πο- 
λυτελὲς τῶν προτιϑεμένων ἐπάϑλων. 

( Vers. 273.) Ὅτι τὸ, ἱππεῦσι τάδε τὰ ἀϑλα χεῖται, χαινότερον φράζων ὁ ποιητὴς ὡσεὶ καὶ ἐπὶ 
20 ἐμψύχων τινῶν τῶν ᾿ἐπάϑλων φησίν" ἱππῆας vaó' ἄεϑλα δεδεγμένα κχεῖτ᾽ ἐν ἀγῶνι, τουτέστι τοὺς ἱπ- 

πεῖς ταῦτα προσδέχονται ἢ ἐκδέχονται. δῆλον δ᾽ ὅτι τὸ κεῖται σύστοιχέν ἐστι τῷ τίϑεται, ᾧ χαίρει, ὡς 20 
ἐῤῥέϑη, O0 ποιητής. (Vers. 274.) Ὅτε σεμνολογῶν τοὺς οἰκείους ἵππους ὃ ᾿Α“χιλλεὺς καὶ ἅμα καὶ 
προοίμιον συνήϑως ix τῶν παρὰ πόδας ποριζόμενος φησὶν ὡς, εἰ μὲν νῦν ἐπὶ ἄλλῳ ἀεϑλεύοιμεν 
᾿Αἀχαιοὶ, zv. ἂν ἐγὼ τὰ πρῶτα λαβὼν κλισίηνδε φεροίμην" ἴστε γὰρ ὅσσον ἐμοὶ ἀρετῇ περιβάλλετον 

Jo ἵπποι" ἀϑάνατοϊΐ τε γάρ εἰσι καὶ ἐκ Ποσειδῶνος, ἱππείου δηλαδὴ, δῶρον τῷ Πηλεῖ, ἐμοὶ δὲ ἐξ αὐτοῦ. 
ἀλλ ἤτοι μὲν ἐγὼ μενέω καὶ μώνυχες ἵπποι. τοίου γὰρ σϑένος ἢ κλέος ἐσθλὸν ἀπώλεσαν ἡνιόχοιο 
ἡπίου, ἤτοι ἐνηέος, ὃ πολλαχοῦ ἐπεμαρτυρήϑη τῷ Πατρόχλῳ. εἶτα (Vers. 282.) ἐπαινῶν ἐχεῖνον 
τῆς ἱπποχομίας φησίν" ὃς σφῶιν μάλα πολλάχις ὑγρὸν ἔλαιον χαιτάων κατέχευε, λοέσσας ὕδατι λευχῷ, 
οἷα δηλαδὴ τοῦ ἵππου χαίροντος λουτροῖς, ὡς καὶ προδεδήλωται. ἐνταῦϑα δέ φασιν οἱ παλαιοὶ; 
ὅτι ἐντεῦϑεν Ξενοφῶν τὴν κεφαλὴν τοῦ ἵππου καταπλύνειν ὕδατι ἀξιοῖ, Τὸ δὲ ἔλαιον οὐ μόνον 
δι᾿ εὐχολίαν τενισμοῦ. χατεχέετο τῆς χαίτης, ἀλλὰ mov xai διὰ στιλπγνότητα, εἰ ui τι ἴσως καὶ 30 
τεϑυωμένον ἣν τὸ τοιοῦτον jest xal ὡς εἰπεῖν μεμυρωμένον, καϑὰ καὶ τὸ ῥοδόεν πρὸ τούτων ἔλαιον. 

4o" Ὅμηρος γάρ, φασι, μύρων "μὲν χρῆσιν οἶδεν, ἔλαια δ᾽ αὐτὰ καλεῖ. (Vers. 285.) Migov δέ, φασιν, 
ὀνόματι πρῶτος “Αρχίλοχος ἐ ἐχρήσατο, ἐφ᾽ οἷς ὁ ᾿Δχιλλεὺς φρόνησίν τινὰ καινὴν τοῖς ἵπποις ἐπιμαρτυ- 

θόμενος λέγει, ὅτι ἑσταῶτες πενϑοῦσιν, οὔδεϊ δέ σφιν χαῖτα ἐρηρέδαται" τὼ δ᾽ ἕστατον ἀχνυμένω κῆρ, 

ὃ ταὐτόν ἐστι τῷ, ἑσταῶτες πενϑοῦσιν. ἐγγὺς γὰρ λογικῶν, ὡς χαὶ ϑείους κατὰ μῦϑον, τοὺς τοιού- 

τους ἵππους ἔϑετο, ἐφ᾽ οἷς ἐπάγει τὴν τοῦ λόγου ἀξίωσιν τὸ, ἄλλοι δὲ στέλλεσϑε κατὰ στρατὸν, του- 

τέστιν ἐπεὶ ἐγὼ μενῶ, ὑμεῖς εὐτρεπίζεσϑε εἰς ἀγῶνα “καὶ; ὡς εἰπεῖν, χοσμήϑητε. τοιοῦτον γάρ τι τὸ 

στέλλεσϑαι καὶ τὰ ἐξ αὐτοῦ. ὃ στόλος, ὃ στολμὸς, ἡ στολή. Εἶτα, ὡς αὐτῷ σύνηϑες, μερικεύων τὸ 
πληϑυντιχὸν εἰς ἑνικὸν φησίν" ὅς τις yov Ἱπποισίν τε πέποιϑε καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν. oU γὰρ 

návrag | ἄλλοι σταλήσονται, ἀλλ ὃ πεποιϑὼς δύνασθαι. “Σημείωσαι δὲ ὦ ὅτι, ὡς ἂν μὴ λυπήσῃ τοὺς ἀρι- 4o 

στεῖς οἷα xaT^ αὐτῶν ἀλαζονευόμενος, ovy ἑαυτῷ ἀλλὰ τῇ τῶν ἵππων ἀρετῇ τὴν γίχην ἐπιγράφεται 

᾿Αἀχιλλεὺς, τουτέστι τῇ ἄγαν ὠκύτητι. ἀρετὴ γὰρ ζῴου παντὸς τὸ ἐν ἐχείνῳ ἄριστον, χαϑὰ χαὶ ἐν 

ἀνθρώπῳ. οὕτως ἀρετὴ λέοντος ἡ ἀνδρία, καὶ xigxov τὸ ὀξὺ πέτεσθαι, καὶ ἑτέρου τινὰς τὸ ὀξὺ δέρχε- 

50 σϑαι, καὶ ἄλλων ἄλλα. (Vers. 275.) Τὸ δὲ, τὰ πρῶτα λαβὼν, ἢ ἀντὶ τοῦ τὰ mu" Ἀτεῖα, ἢ μᾶλλον 
τὰ πρῶτα ἄεϑλα, ληφϑ είσης τῆς λέξεως τῶν ἄϑλων ἀπὸ ῥήματος τοῦ ἀεϑλεύοιμεν, ὃ xai ἐπὶ ἄλλων 

ὁμοίων γίνεται, ὡς καὶ μετ᾽ ὀλίγα φανήσεται. ( Vers. 276.) Περιβάλλειν δὲ καὶ »i» τὸ ὑπερβάλλειν, 



PACPOIAIA WF. Vs.277 —3093. 285 

ληφϑείσης τῆς περὶ “προϑέσεως ἰσοδυνάμου τῇ ὑπέρ. (Vers. 277. ) ̓ϑανατοι δὲ ἵπποι ὕτι οἱ ἄῤ- 
δενες διὰ. τὴν ἐπιγονὴν , προδεδήλωται. ( Vers, 278.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι ἐπιτηδείως ὁ ῥήτωρ Apis 
μνήμην ἐπαινετικὴν παρέῤῥιψε τοῦ ἑταίρου Πατρόκλου, δι᾽ ὃν οἱ ἀγῶνες. καὶ ἡ τῶν ἵππων δὲ παρέν- 
ϑέσις τῷ ἱππιχῷ ἀγῶνι φκείωται. (Vers. 280.) Τὸ δὲ κλέος ἐσθλὸν κλεινὸν εἶναι τὸν Πάτροκλον 
δηλοῖ, τουτέστιν. ἁπλῶς x«i σεμνῶς εἰπεῖν, εὐκλεῆ. Κρῆτες μέντοι ἄλλως ἔρωτι τὸν κλεινὸν ὑπά- 

γουσι, χαϑὰ καὶ τὸν ἐν ἄλλοις δεδηλωμένον ἀΐταν, ὃν οἱ ἀπειρύτεροι διὰ διφϑόγγου γράφουσι, 
λέμοντες φίλον ἁπλῶς τὴν τοιαύτην λέξιν δηλοῦν. ὡς δὲ συστοιχοῦσι τοῖς Κρητικοῖς κλεινοῖς καὶ ἀἵΐταις 

xai οἱ παρασταϑέντες, 0 ̓ ϑήναιος οἶδε, ( Vers. 281.) Τὸ δὲ, τοίου γὰρ, σύνηϑες Ὁμήρῳ εἰς ἐμφαν- 

τιχὸν μυστηριώδη ἔπαινον. πολλαχοῦ ydo τῇ τοιαύτῃ λέξει σεμνῶς χρῆται διὰ γοργότητα. ἔλαιον δὲ 

10 ὑγρὸν, ὡς καὶ ἐν ÜOvootig, τὸ μὴ ταχὺ ἰχμαζόμενον, ἀλλὰ παραμένον τοῖς ἀλειφομένοις καὶ ἀποκω- 

4414λῦον τὴν χραύρωσιν. (Vers. 282.) ToU δὲ λοέσσαι "χρήσεις καὶ ἐν ἄλλοις. δοκεῖ δὲ μὴ ἐκ περισπω- 60 
μένου ἐνεστῶτος τοσοῦτον γενέσϑαι τοῦ, λοῶ λοέσω, ὅσον xarà ἀνάλυσιν ἐκ τοῦ λοῦσαι. κιρνα- 
μένη γὰρ ἡ οὐ δίφϑογγος ἐκ τοῦ καὶ 0 εἰς αὐτὴν καὶ ἀναλύεται. ἐστὶν οὖν ἡ πρωτοτυπία τοῦ λοέσσας 
ἢ λούω καὶ ἐν διαλύσει λοέω, ἢ ἀνάπαλιν xai ἐξ αὐτῶν τὸ λοετρὸν xoi τὸ λουτρὸν xoi τὸ λόεσϑαι 
λοῦσϑαι. Ὕδωρ δὲ λευκὸν τὸ ἀλλαχοῦ καὶ μέλαν, περὶ ὧν πολλαχοῦ δεδήλωται. & δέ τις τοιοῦτον 
ὕδωρ καλλιλογῶν λιβάδα ϑεὰν δροσώδη αὐτὸ περιέφρασε, ποιητικώτερον ἔφρασε. Τὸ δὲ ἐρηρέδαταν 
᾿Ιωνικὸν μέν ἐστι, γίνεται δὲ συνήϑως ἀπὸ τοῦ ἐρήρεισται * "τρίτου προσώπου τῶν ᾿Ιωνιχῶν ἀποβολῇ1301 

δύο στοιχείων καὶ προσϑέσει τῆς δα συλλαβῆς, ὃ γίνεται καὶ ἐπὶ τοῦ ὠνόμασται ὠνομάδαται καὶ 
τῶν ὁμοίων. ᾿Ιστέον γὰρ ὅτι οἱ ἤϊωνες οἰχεῖα τρίτα πληϑυντικὰ ῥήματα ἐκ τρίτων κοινῶν ἑνιχῶν 

20 ποιοῦσιν. ποτὲ μὲν μόνην ποιούμενοι προσϑήχην τοῦ &, ὡς xoi προπαραδέδοται, οἷον, ἔσταλταν 
ἐστάλαται, ἔσπαρται ἐσπάραται, πολλαχοῦ δὲ καὶ τὸ ψιλὸν τοῦ τρίτου ἑνικοῦ σύμφωνον εἰς δασὺ τρέ- 
ποντες" τέτυπται τετύφαται, εἶρχταν ἔρχαται" ἐνίοτε δὲ τῷ συνήϑως πλεονάζοντι ἃ καὶ τὸ δ΄ προσε- 
λάμβανον ἀποβαλόντες τι τοῦ πρωτοτύπου τρίτου ἑνικοῦ" ἐν γοῖν τῷ ἐρήρεισται xol ὠνόμασται ἐξε- 
βλήϑη μὲν τὸ 0, ἀντεισήχϑη δὲ μετὰ τοῦ συνήϑους τοῖς Ἴωσιν ἃ καὶ τὸ δ΄. καὶ γέγονεν ἡ δὰ συλλαβὴ 
συντελοῦσα εἰς τὸ ἐρηρέδαταν καὶ ὠνομάδαται, ὡς xoi ἐν τῷ πεφράδαται. (Vers. 287.) Ὅτι πρὸς τὸν 
τοῦ ᾿“χιλλέως λόγον ταχέες in* πῆες ἄγερϑεν" ὦρτο πολὺ πρῶτος μὲν Εὔμηλος, ἐπὶ δ᾽ αὐτῷ Διομήδης" 10 
ἐπὶ δὲ τούτῳ Μενέλαος" ᾿Αντίλοχος δὲ τέταρτος ἐὕτριχας ὡπλίσαϑ' ἵππους, καὶ πέμπτος Π]ηριόνης. 
ἐνταῦϑα δὲ τοὺς μὲν τέσσαρας ἐπαίνοις κοσμεῖ, ὀνομάζων αὐτοὺς καὶ πατρόϑεν, οἷον, ἄναξ ἀνδρῶν 
Εὔμηλος, ᾿Δδμήτου φίλος υἱὸς, 0g ἱπποσύνῃ ἐκέκαστο, καὶ, Τυδείδης, κρατερὸς Διομήδης, καὶ, ᾿Ατρεί- 

So δης, ξανϑὸς Μενέλαος διογενὴς, καὶ, ᾿ΑΔντίλοχος., Νέστορος ἀγλαὸς υἱὸς, ὑπερϑύμοιο ἄνακτος τοῦ 

Νηληιάδαο" τὸν δὲ Μηριόνην ψιλῶς οὕτω προήνεγκεν, Ἀῤχνήσας ἀποσεμνύναι τὸν ἐχπεσούμενον ὕστα- 20 
τον καὶ ἐν τῷ ἀγῶνι. ( Vers. ὅοι. ) Ὅρα δὲ xoi ὡς προσπαϑῶς Ὅμηρος ἔχει τῷ Νέστορι, ov Νε ἑστορί- 
δὴν εἰπὼν τὸν ᾿Αντίλοχον ὁμοίως τῷ Τυδείδης, "reins , οὐδὲ Νέστορος φίλον. υἱὸν κατὰ τὸ, "Aour- 
του φίλος υἱὸς, ἀλλ᾽ ἐπαινέσας τὸν γέροντα ῥήτορα καὶ γενεαλογήσας καὶ αὐτὸν κατὰ τοὺς τέσσαρας 
ἱππέας διὰ τὸ μέλλειν καὶ αὐτὸν ἄεϑλον λαβεῖν ἐν τοῖς ἑξῆς τά τε ἄλλα, καὶ διὰ τὸ, οἷον δοκεῖν καὶ 

| αὐτὸν ἀγωνίσασϑαι, οἷς τῷ υἱῷ ᾿Αντιλόχῳ παραινέσει τὰ εἰς νίκην, ὡς μετ᾽ ὀλίγα ῥηϑήσεται. ὅλως δὲ 
1415 .εἰδέναι χρὴ ὡς ἐπίτηδες τὸν Νέστορα ὃ ποιητὴς ἐνταῦϑα παρεισεχύχλησεν, ὡς ἂν ὃ πολύπειρος, χαὶ 80 

vov καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς παραρτύσῃ τὴν ungui v ῥητορείαν τὰ συνήϑη λαλῶν. μόνον γὰρ Ὅμηρος. αὐτὸν 
ὡς οἷον ᾿αὐτορήτορα εἰδοποιεῖ, τὸν Ὀδυσσέα ἔμπρακτον ἄλλως ἱστορῶν σοφόν. δοχεῖ δὲ κατὰ τὸν Νέ- 

ἄρ στορα εἶναι καὶ ὁ ᾿Αντήνωρ παρά γε τοῖς Τρωσί. xoi δηλοῖ αὐτὸ καὶ Εὐριπίδης, εἰπών" εἴ μοι, 

ἤγουν, εἴϑε μοι τὸ Νεστόρειον εὔγλωττον μέλος ᾿Αντήνορός τε τοῦ Φρυγὸς δοίη ϑεός. ( Vers, 505.) 
Τὸ δὲ σὺν Lol εἰπεῖν τοῦ ΙΝηληιάδαο, ἐξοχήν τινα ἐμφαί" γεν τοῦ γέροντος Νέστορος. Ἰ) καὶ τοῦ πα- áo 

τρὸς αὐτοῦ μάλιστα Νηλέως. ( Vers. 289.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι Διομήδους μὲν καὶ Μενελάου καὶ ᾿Αντι- 

λόχου τίνες ἦσαν ἵπποι, ἐρεῖ" Εὐμήλου δὲ, οὔ. ποιεῖ δὲ τοῦτο διὰ τὸ ἤδη ἐν τῇ Βοιωτίᾳ ἱστορῆσαι 
τὸ καλλιστεῖον τῶν τοῦ Εὐμήλου ἵππων. ὅϑεν ἀρχεῖται νῦν εἰπὼν τὸ; ἱπποσύνῃ ἐχέχαστο, ἤγουν τῇ 

ἡνιοχικῇ τέχνῃ» ὡς τῶν ἵππων ἤδη δεδηλωμένων. ἅμα δὲ καὶ ἀσχάλλων οἷον ὁ ποιητὴς οἷς ἐχπεσεῖται 
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τοῦ πρώτου ἄϑλου ó Εὔμηλος, ὀκνεῖ ἐνδιατρῖψαι τοῖς κατ᾽ αὐτόν. ( Vers. 291. .) ἮΗσαν δὲ ἵπποι τῷ 

50 Διομήδει μὲν οἱ τοῦ “Αἰνείου. "φησὶ yag* ἵππους δὲ Τρωοὺς ὕπαγε ζυγὸν, οὕς ποτε ἀπηύρα, ἤτοι 

ἀφείλετο, «Αἰνείαν * αὐτὰρ αὐτὸν ὑπεξεσάωσεν ᾿“πόλλων. Καὶ ὕρα ἐνταῦϑα ἱστορίας χεφαλαιωτικὴν 

συντομίαν, δι᾿ ἧς ὃ ἀκροατὴς τὰ περὶ τῶν τοιούτων ἵππων ἀναμνηστικῶς xci νῦν ἔγνω μαϑών. oUg 
καὶ Τρωοὺς λέγει" 0 meg ἕτερόν ἐστι παρὰ τὸ, Τρώιοι ἵπποι. τοῦτο μὲν γὰρ τοὺς τοῦ Τρωὸς δηλοῖ 

μάλιστα, Τρωοὶ δὲ i ἵπποι ἁπλῶς οἱ Towixoi ἐϑδινικῶς. φησὶ γάρ" ἵππους δὲ Τρωοὶς à ὕπαγε ζυγὸν, ἀντὶ 

τοῦ ὑπὸ τὸν ξυγὸν ἦγεν, ὡς κατωτέρω ἐρεῖ. ἄλλως γὰρ ἡ xou) χρῆσις δοτικῇ τὸ ὑπάγειν συντάσσει. 

χαὶ οὗτοι μὲν ἵπποι τῷ Διομήδει. MevéAaog δὲ ( Vers. 294. ) ὑπὸ ζυγὸν 5j ἤγαγεν ὠχέας ἵππους, Αἴϑην 
θο τὴν ̓Δ“γαμεμνονέην, τὸν éov ve Πόδαργον, ἤτοι τὸν ἴδιον ἵππον τὸν οὕτω καλούμενον Ió3aeyov, 

0 πὲρ ἄλλοι ἐπίϑετον ἵππου ἔγραψαν κατὰ τὸ, ὃ τὴν πόδαργον ψύλλαν ἡνιοστροφῶν. Εἶτα το 
( Vers. 296.) ἑρμηνεύων τὸ Ayausuvovéqy, φησίν" ἣν ̓4γαμέμνονι ἔδωχεν ᾿Ἡγχισιάδης ᾿Εχέπωλος, 
δῶρ᾽ , ἵνα μή οἱ ἕποιτο ὑπὸ Ἴϊλιον ἠνεμόεσσαν, ἀλλ᾽ αὐτοῦ τέρποιτο μένων" μέγα γάρ οἱ ἔδωχε Ζεὺς 
ἄφενος, ναῖε δ᾽ ἐν εὑρυχώρῳ Σικυῶνι, οἴσῃ δηλαδὴ ὑπὸ τὴν τοῦ ᾿᾿γαμέμνονος βασιλείαν. eire συμ- 
περαίνων ( Vers. 300.) φησὶν ἐπαναληπτικῶς" τὴν, ἤγουν ταύτην. ὑπὸ ξυγὸν 1 "yt, μέγα δρόμου i ἐσχα- 

γόωσαν, ἤτοι πάνυ ἐφιεμένην δραμεῖν» ἃ 0 πέρ φασιν οἱ παλαιοὶ ἔπαινον τοῦ Μενελάου εἶναι, ὡς δυνα- 
1302 μένου κατευϑύνειν τὸ "ἐξ ἀνομοίων ζεῦγος καὶ ἐξισοῦν τῷ ποδάργῳ τὴν ἰσχανόωσαν δρόμου καὶ μὴ 

διδοῦσαν τῷ ποδάργῳ ἀνοχήν. παρασημειοῦνται δὲ καὶ ὅτι ἐν τοῖς κατὰ τὴν ϑήλειαν ““ἴϑην ὑπαινίτ- 
τεται ὃ ποιητὴς περὶ μόνα τὰ παιδουργὰ μόρια διαφέρειν ἄῤῥεν καὶ ϑῆλυ, κατὰ δὲ ἀρετὴν καὶ τὰ 
λοιπὰ οὐδεμίαν αὐτοῖς εἰναν διαφορόν. παρασημαίνεταν δὲ χαὶ τὸ τῶν ᾿Ττρειδῶν φιλάδελφον. οὗ 
γὰρ ἐντυγχάνει ὃ Μενέλαος περὶ τῆς 4ἴϑης τῷ ἀδελφῷ, ἀλλ᾽ αὐτεξουσίως τῷ ἰδίῳ Ποδάργῳ συζευγνύει 20 
αὐτὴν, εἰ μὴ ἄρα κατὰ τὸ σιωπώμενον ἐντυχεῖν περὶ ταύτης τῷ ἀδελφῷ νοηϑήσεται. ( Vers. 290.) 
Ὅρα δὲ καὶ οἷον ὃ πλοῦτος, καὶ ὅπως φιλοψυχεῖν ποιεῖ τὸν ἔχοντα , καχὸν ἐκεῖνος ὧν δειλὸν, 0 φασι, 
καὶ φιλόψυχον, χαὶ μᾶλλον, εἴ περ φιλήδονος ὃ πλουτῶν, ὁποῖος xai ὃ ῥηθεὶς ᾿Εχέπωλος, ὡς δηλοῖ 
τὸ, ἀλλ αὐτοῦ τέρποιτο μένων. ἰδοὺ γὰρ αὐτὸς μὲν, ἵνα μὴ στρατεύσηται, «AX ἀπολαῦοι τοῦ οἴκαδε 

πλούτου, δῶρον ἐξαίρετον τὴν «Αἴϑην δίδωσι, κακοῦ τούτου, οἰμανγ κατάρξας ἐκεῖνος τῆς τῶν, ὡς 

ἂν φορολόγος τις εἴποι ἀνὴρ, ἀλόγων ex Bois: ὃ δὲ ἀγαϑὸς βασιλεὺς κρεῖττον ἡγεῖται πολεμιστὴν 

το ἵππον 5 περ ἀπό "Aepov. ἄνϑρωπον, δοὺς ἐκείνῳ τρυφᾶν. καὶ ἀλλαξάμενος ἀρετὴν ἵππου ψυχῆς ἄγεν- 

volg. τί γὰρ καὶ ἔδει αὐτῷ ἐν μάχῃ τοιούτου ἀνδρός; οὕτω κατὰ τὴν Διοδώρου ἱστορίαν. xoi Σχιπίων 

ὃ στρατηγὸς τοῖς πρώτοις τῶν Σικελιωτῶν προέϑηκχεν ἢ στρατεύειν μετ᾽ αὐτοῦ εἰς “ιβύην ἢ τοὺς ἵππους 
καὶ τοὺς οἰχέτας παραδοῦναι τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ. (Vers. 297.) Ὅρα δὲ xoi ὅτι οὐ Τρωικὸς μόνον Ayyt- 50 
σης, ἀλλ ἰδοὺ καὶ “Ἑλληνιχὸς ὃ τοῦ ῥηθέντος Σικυωνίου τυράννου πάππος" καὶ ὅτι ἀντὶ τοῦ δῶρον 

δῶρα sins, πληϑύνας τὸ ἑνιχὸν συνήϑως, ἵνα ἐνδείξηται τὸ τοῦ δώρου τίμιον" τοῦτο δὲ καὶ ἄλλως 
ἁπλοϊκῶς ποτὲ γίνεται, ἤγουν τὸ πληϑῦγαι τὸ ἑνικὸν, ὡς μετ᾽ ὀλίγα ἔχει τὸ, δῶμεν ἀέϑλιον δεύτερα. 
τὸ γὰρ σύνηϑες wv εἰπεῖν ἀέϑλιον δεύτερον. τοιοῦτον δέ τι καὶ τὸ, ἵνα μή σὲ παρεχπροφύγῃσιν 
ἄεϑλα, ἤγουν ἄεϑλον. ἕν γὰρ πάντως ἀϑλον ἑνὶ δίδοται. Τὸ δὲ, ὑπὸ "lÀiov, ἀλλαχοῦ ὑπὸ ᾿Ιλίῳ 

λέγων ᾿Αττικῶς ἐνταῦϑα zara αἰτιατικὴν σύνταξιν κοινότερον. ἔφρασε. ( Vers. 299. ) To δὲ ἄφενος 
οὐδετέρου γένους, ὡς ἐν τῇ α΄ ῥαψῳδίῳ, οὕτω καὶ iviaiiu παρ ̓ ἄλλοις δὲ χαὶ ἀρσενικῶς ὃ ἄφενος 

εὕρηται. Περὶ δὲ Σικυῶνος, ἧς καὶ ἐν τῇ Βοιωτίᾳ pip vap, ἰστέον ὅτι δοκεῖ περιεκτικόν τι κοινότερον 
20 ὕνομα είναι, χαϑὰ Ἀρομυὼν, οὕτω καὶ σικυὼν, τόπος Ἀδηλαδὴ περιέχων σικυοὺς ἢ σίκυας, ἐξ ὧν 

σύγκειται τὸ σιχυήλατον. £x δὲ χρομύων xci σικύων Σικυὼν καὶ Κρομυὼν τὼ τοπικὰ, ὧν παράγωγα áo 
6 Σικυώνιος καὶ ὃ Κρομυώνιος, ὧν c t ἡ Σικυωνία αἴϑη καὶ ἡ Κρομυωνία σῦς. παρώνυμον δὲ 
τῇ Ὁμηρικῇ Σικυῶνι καὶ ὑπόδημα Σικυώνιον. περιάδονται δὲ τὰ τοιαῦτα, ὡς καὶ ἱστορία δηλοῖ, 

λέγουσα Πολυσπέρχοντα, τὸν ἔνδοξον Μακεδόνα στρατηγὸν ἐνδυόμενον χροχωτὸν χαὶ ὑποδούμενον416 
Σιχυώνια διατελεῖν ὀρχούμενον. ( Vers. 300.) Τὸ δὲ ἰσχανᾶν, λέξις αὕτη οὐδὲν χρήσιμος αὐτὴ xa 
αὑτὴν λόγῳ πεξῷ, γένεται κατὰ τρεῖς παραγωγὰς χαὶ αὐτή. ἔχω γὰρ τὸ ἀντέχομαι; ἀφ᾽ ov ἴσχω, ἐξ 

οὗ ἰσχαίνω, ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ ἰσχανῶ. ταῦτα καὶ πεοὶ τὸν κατὰ Μενέλαον. (Vers. 391.) Emi δὲ ᾿άντι- 
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λόχῳ ov λαλεῖ πλείω ἀλλ ἢ “μόνον ὅτι ἐὔτριχας ὡπλίσατο ἵππους, χαὶ ὅτι Πυλοιγενξες αὐτῷ ἵπποι ὠχί- 

ποδὲς ἔφερον ἅρμα. οὐ γὰρ εἰχόν τι ἐπίσημον οἱ γέροντες ἵπποι οὗτοι, ὡς ἱστορηϑῆναί TL χαὶ “περὶ 
αὐτῶν. ὡπλίσατο δὲ εἶπεν ἀντὶ τοῦ εὐτρέπισε τοῖς ὅπλοις, ὃ ἐστι τοῖς ἡνιοχευτιχοῖς, τεύχεσιν ἢ ὀργά- 
γοις ἢ) σχεύεσι. (Vers. 505.) To δὲ Πυλοιγενέες ἀπὸ τοῦ πύλος γίνεται, πλε ἑονασμῷ TOU L, ὁμοίως τῷ 

ὀλούτροχος ὁλοοίτροχος, ὁδοδόκος, ὁδοιδόχος, ὁδοπόρος ὁδοιπόρος. ἢν δὲ οὐκ ἔξω λόγου καὶ "E 

“τοῦ ἡ γράφεσϑαι τροπῇ τοῦ ὁ εἰς ἢ. (Vers. 287.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ἐν τῷ, ταχέες ἱππῆες ἄγερϑεν, 50 

τὸ μὲν ταχέες ἐπιῤῥηματικῶς, κεῖται ἀντὶ τοῦ κατὰ τάχος, τὸ δὲ ἄγερϑεν, δύναται μὲν καὶ ἀπὸ τοῦ 
ἀγείρω εἶναι, μάλιστα δὲ τὸ ἀνέστησαν δηλοῖ ἐκ τοῦ ἐγείρω. διὸ ἐπῆκται αὐτίχα τὸ ὦρτο, ταὐτὸν ὃν 
τῷ, ἀνέστη ἐχπηδήσας. “καίριον δὲ ὡς ἐν ποιήσει τὸ ὦρτο, διὸ καὶ τρὶς ἐῤῥέϑη, ὥς περ καὶ τὸ, ὑπὸ 

10 Bydvia ἄγειν, καϑὰ προέκκειται, (Vers. 304.) Ὅτι ὁπηνίκα νοήμονι ἀνδρὶ ἀγαϑά rig συμβουλεύεται, 
οἰχεῖον ῥηθῆναι τὸ, ὃ δ᾽ ἄγχι παραστὰς μυϑεῖτο εἰς ἀγαϑὰ φρονέων νοέοντι καὶ αὐτῷ, καϑὰ καὶ 
Νέστωρ μυϑεῖται τῷ υἱῷ, πεπνυμένῳ ὄντι, ὡς δηλοῦται καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς. διὸ καὶ ὁ πατὴρ ἐρεῖ ὡς 
οὔ σε χρὴ μάλα διδάσχειν. " EvOo καὶ ὅρα τὸ μάλα" διδαχϑήσεται μὲν γάρ ποτὲ χαὶ ὃ εἰδὼς, οὐ μὴν 
μάλα κατὰ τὸν “Δδριν. (Vers. 506.) Θεοφιλεῖ δὲ σοφῷ πρέπει, τὸ, ἥτοι μέν σε νέον περ ἐόντ gin 10€ 
ϑεὸς καὶ ἐδίδαξε παντοῖα, τῷ καί σε διδασχέμεν οὔτι μάλα χρεώ" οἶσϑα γὰρ εὖ. παρῴδηται δὲ ταῦτα 
ἐξ ὧν ὁ Νέστωρ ἐνταῦϑα νῦν λέγει τῷ υἱῷ, ὅτι Ζεὺς καὶ Ποσειδῶν 1 ἵππιος ἱπποσύνας αὐτὸν ἐδίδαξαν 

παντοίας. διὸ οὐ χρεία διδασκαλίας, αὐτῷ. οἶσϑα γάρ, φησιν; εὖ περὶ τέρματα ἑλισσέμεν, 0 ἐστι 
κάμπτειν περὶ τὸ τέλος τῆς νύσσης. ἔν ϑα οὕτω προοιμιασάμενος ὃ γέρων καὶ σεμνύνας τὸν υἱὸν ὡς 4o 
μὴ διδασκαλίας δεόμενος (Vers. 310.) ἐπάγει" ἀλλά τοι ἵπποι βάρδιστοι, τουτέστι βραδύτατοι, 

20 ϑείειν, ὅ ἐστι ϑέειν" τῷ τ᾽ οἴω, ἤγουν διὸ οἴομαι, λοίγια ἔσεσθαι, λοίγια λέγων τὸ τῆς νίχης ἐχπεσεῖν, 
οἷα τοῖς φιλοτίμοις ὀλέϑριον. Εἶτα ποιῶν ὁ γέρων ἀντανίσωσιν (Vers. 511.) λέγει ὅτι τῶν δ᾽ ἄλλων 
ἵπποι μὲν ἕασιν ἀφάρτεροι, τουτέστι ταχύτεροι, ὡς ἄφαρ, ἤγουν εὐθέως καὶ οὐκ ἐκ περιόδου τινὸς 
κατευστοχοῦντες τῆς νίχης" οὐδὲ μὲν αὐτοὶ πλείονα ἴσασι σέϑεν αὐτοῦ μητίσασϑαι, 0 ἐστι βουλεύσα- 
σϑαι. καὶ ἔστι τὸ νόημα τοῦ γέροντος, ὡς ἐν ὀλιγίστῳ εἰπεῖν, ὅτι σὺ μὲν, ᾧ υἱὲ, εἰδήμων, βραδίστους 
δὲ ἵππους ἔχεις" τοῖς δὲ οἱ μὲν ἵπποι ταχεῖς, αὐτοὶ δὲ βραδεῖς βουλεύσασθαι" διὸ βουλευτέον σοι. Καὶ 
εὐθΎδὺς (Vers. 514. sqq.) δειχνύων ἐπιχειρηματικῶς καὶ γνωμολογικῶς. ὅτι τὰ xar ἀνθρώπους, ἐν 
οἷς καὶ τὸ ἱππεύειν, μήτι, τουτέστι μήτιδι καὶ βουλῇ, ἀνύονται, φησὶ πρῶτον μὲν ἀλειπτιχὸν εἰς ἀγῶνα 

νόημα τὸ, ἀλλ᾽ ἄγε δὴ σὺ φίλος μῆτιν ἐμιβάλλεο ϑυμῷ παντοίην, ἵνα μή Ge παρεχπροφύγῃσιν ἄεϑλα, 
ὃ περίφρασίς ἐστι τοῦ, ἵνα μὴ ἡττηϑῆς. εἶτα πιστούμενος ἐπαγωγικῶς διὰ δρυτόμου καὶ κυβερνήτου 

30 xci ἡνιόχου τὸ πάντα βουλῇ χαὶ τέχνῃ κατορϑοῦσϑαι ; πρῶτος γάρ, φασιν; Ὅμηρος τῇ χατὰ φιλοσό- 

φους "ἐπαγωγῇ ἐνταῦϑα χρᾶται ἤγουν τῇ τοῦ καϑόλου πιστώσει ἐκ “μερικῶν, φησίν" μήτι TOL δρυτό- 50 

μος μέγ᾽ ἀμείνων ἠὲ βίῃφι" μήτι δ᾽ avre “κυβερνήτης iyi οἴνοπι πόντῳ νῆα ϑοὴν ἰϑύνει ἐρεχϑομένην 
ἀνέμοισι" μήτι δ᾽ ἡνίοχος περιγίνεται ἡνιόχοιο. xal ὡς μὲν ἔστι κυβερνήτου σοφία xci βουλευτικὴ 
μηχανὴ, πᾶς οἶδεν. ἔστι δὲ τέχνη xol δρυτόμου τὸ κατὰ φύσιν τὰς τῶν ξύλων, φασὶν, ἁρμονίας 
χόπτειν, xci μηδὲ πρὸς ἀντίπνοιαν ἀνέμου; ἀλλὰ πρὸς πνεῦμα, ὡς ἂν ὠϑούμενα πνεύματι, χκαταχλᾶ- 

TOL τάχιον. σοφίας δὲ εὕρημα καὶ οἱ σφῆνες. βουλὰς δὲ ἡνιοχικὰς 0 γέρων ἐνταῦϑα κατωτέρω παρα- 

δώσει τῷ υἱῷ. ( Vers. $09. ) ̓ Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, οἶσϑα γὰρ εἶ; περὶ τέρμαϑ' ἑλισσέμεν, οἰχεῖον ἐξ ἡ ἡνιό- 
χων μετενεχϑῆναι εἰς πάντα τὸν εὖ TOU κατ᾽ αὐτὸν στοχαζόμενον πέρατος. Τὸ δὲ βάρδιστοι ἐχ τοῦ 

βράδιστοι μετατέϑειται διὰ μέτρον. ἀνάπαλιν ἢ πὲρ τὸ δρατὰ σώματα ἐν τοῖς πρὸ τούτων, ἤγουν 
40 δαρτὰ, γυμνὰ δέρματος. ( Vers. 512. ) Τὸ δὲ, σέϑεν αὐτοῦ, πάνυ σεμνύνει τὸν ᾿Αντίλοχον. οὐ γὰρ 

μόνον, φησὶ. τοῦ πατρὺς διδάσκοντος 1 ὑπερτερεῖς ἄλλων, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς σὺ καταμόνᾳς βουλευόμενος. 

(Main. 314.) Ὅρα δὲ καὶ τὸ, μὴ σὲ παρεχπροφύγῃ ἄεϑλα. δοκεῖ γὰρ ἄπορον πῶς ἂν τὸν “Ἀντίλοχον, 
ὅπως ἂν καὶ inno, παρεχπροφύγῃ ἄεϑλα, ὅπου καὶ *Ó ἔσχατος ἄεϑλον λήψεται. λύεται δὲ ἡ ἀπο- 6o 

oia ἐκ τῆς διξιᾶς ῥητορείας τοῦ γέροντος: ὃς τὸν υἱὸν εἰς vixi ἐρεϑίζων παραδηλοῖ ὡς 0 τὸ ἔσχατον 

ἄεϑλον. λαβὼν οὐκ ἄεϑλον ἔλαβε, καὶ οὕτως ὑπαλείφει αὐτὸν, μονονουχὶ λέγων. ὡς, εἴ πὲρ ἄεϑλον 

τὸ ἐπὶ vixy, τὰ ἔσχατον οὐκ ἄεϑλον. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ῥητοριχώτερον" ἀληϑῶς δὲ ἄεϑλον καὶ ἐχεῖνο 
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ἐστὶν, ὡς εἰ καὶ μὴ νικῶντι, ἀλλ᾽ ἀγωνιξομένῳ διδόμενον. ἄξϑλα γὰρ τὰ τεϑέντα πάντα εἶπε καὶ 
ὃ ποιητὴς ἐν τῷ; ἱππεῦσι μὲν πρῶτα ἀγλαὰ ἔϑηχεν. ἄεϑλα. ὅμως μέντοι οὐδενὶ τῶν ἐνταῦϑα ἱππέων 

1ϑ0ϑήἠξίωσεν à 0 ποιητὴς τὸ πέμπτον ἄεϑλον δοῦναι, ἀλλ᾽ ἀρετῇ ἀπραχτούσῃ τῇ τοῦ Νέστορος αὐτὸ δίδωσιν. 

ἴσως γὰρ καὶ αὐτὸς ἐν τῷ υἱῷ γενίκηχέ πως διὰ τῆς ἐν τοῖς ῥηϑεῖσι συμβουλῆς. διὸ χαὶ χρεία χαὶ αὐτῷ 

ἐπάϑλου τινός. ἔτι δὲ λυϑήσεται ἡ ἡ ἀπορία προσυπακουομένου τοῦ κρείττονα, ἵνα 2 » μή σε παρεχφύγῃ 
ἄεϑλα τὰ μετὰ τὸ πρῶτον ἄεϑλον περιλειπόμενα κρείττονα ^ ὅ περ Νέστωρ “μὲν OUX εἰπεν ; ὀκνῶν ἴσως 

τὴν λέξιν διὰ 10 δυσοιώνιστον" ἤϑελε γὰρ τὰ πρῶτα εἰπεῖν, ὃ πάλιν ἣν τῷ βραδίστους ἵππους ἔχοντι 
δυσχερές. διὸ καὶ ἄμφω σεσίγηκεν, οὔτε πρῶτα εἰπὼν διὰ τὸ δύσελπι, οὔτε τὰ μετ᾽ αὐτὰ, ἵνα μὴ 
οἰωνίσηται. ᾿Αντίλοχος δὲ προϊὼν καὶ ὁρῶν ὡς οὐ νικᾷ, φησίν ' εἴ περ φερόμεϑα χεῖρον ἄεϑλον, ἤγουν 
τὸ μετὰ τὸ πρῶτον. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ὃ ῥήτωρ ἠρχέσϑη ἐμφήνας &ÓAov ἀγαϑὸν καὶ οὐκ ἔσχατον ἐν 10 
τῷ πληϑυντικῶς χαὶ οὕτω σεμνῶς εἰπεῖν ἀεϑλα. ( Vers. $15.) Τὸ δὲ, μήτι, 0 ἐστι τῆ βουλῇ, ovx1417 

ἀπὸ τοῦ μήτιδι γέγονε κατὰ ἀποχοπήν᾽ συνεστέλλετο γὰρ ἂν ? τούτου λήγουσα καὶ προπεριεσπᾶτο 
ἡ λέξις" ἀλλ ἔστι μῆτις μήτιδος, καὶ ᾿Ιωνικῶς μήτιος, ὡς Θέτις Θέτιος, μῆνις μήνιος" ἡ δοτικὴ 

10 μήτει χαὶ κατὰ χρᾶσιν μήτι. ἼΕνϑα καὶ ὅρα ὅτι ἀσυνήϑους τῆς λέξεως οὔσης καὶ ᾿συνεμπιπτούσης 
χατὰ προφορὰν τῷ μήτι ἐπιῤῥήματι ; ἔφϑη ὃ ποιητὴς ῥῆμά τε εἰπὼν τὸ μητίσασϑαι χαὶ μῆτιν τὴν 
βουλὴν, ἵνα ὃ ἀκροατὴς ἀκούσας τὸ μήτι ἐπὶ τῆς βουλῆς συστοίχως γοήσῃ καὶ αὑτό. KaALovg δὲ ποιη- 

τιχὸν τὸ χατὰ σχῆμα ἐπαναφορᾶς ἐν τρισὶ στίχοις τεϑῆναι τὸ μήτι καταρχάς. (Vers. 517.) ᾿Ερέχϑε- 
σϑαι δὲ κατὰ ὀνοματοποιίαν τὸ ἐρεϑίζεσϑαι, ἄλλο πάντως ὃν παρὰ τὸ ὀρεχϑεῖν, ὃ πρὸ μικροῦ εἴρητο. 
( Vers. 319.) Ὅτι τέχνης ἱππικῆς λόγους ἐκτιϑεὶς ὁ Νέστωρ τῷ υἱῷ ἄρχεται πρῶτον ix τοῦ ἐναντίου, 
λέγων" ἀλλ᾽ ὃς μὲν Ἱπποισὶ καὶ ἅρμασιν οἷσι πεποιϑὼς, ἤγουν πέποιϑε κατά τινας, ἢ μάλιστα πεποιϑὼς 20 
εἴη κατὰ σχῆμα ἐλλείψεως, ἀφραδέως ἐπὶ πολλὸν ἑλίσσεται ἔνϑα καὶ ἔνϑα, ἵπποι δὲ πλανόωνται ἀνὰ 
δρόμον, οὐδὲ κατίσχει, ἤγουν οὐ κατέχει ἐπὶ πολὺ ἑλισσομένους, ὃ ταὐτόν ἐστι τῷ ἀνὰ δρόμον πλανω- 
μένους. Καὶ ὅρα ἐν τῇ ἀρχῆ τοῦ νοήματος τούτου ἐκ περισσοῦ κείμενον τὸν ἀλλὰ σύνδεσμον καὶ οὐδε- 
μίαν δηλοῦντα ἑρμηνείαν αὐτῷ ἀνήκουσαν. Εἶτα ( Vers. 522.) ὃ γέρων μετὰ τὸ ἐξ ἐναντίου νόημα, 
ἤγουν τὸ περὶ ἡνιοχικῆς ἀτεχνίας, πρὸς τέχνην λαλῶν φησίν" ὃς δέ χε χέρδεα εἰδῇ ἐλαύνων ἥσσονας 
ἵππους, αἰεὶ τέρμ᾽ δρόων στρέφει ἐγγύϑεν, οὐδέ i λήϑει ὅπως τὸ πρῶτον τανύσει βοέοισιν ἱμᾶσι, 

20 "τουτέστι οὐδὲ λανϑάνει αὐτὸν πῶς ἡνιοστροφήσει τοὺς ἵππους τὸ πρῶτον, ἤγουν πρὸ τοῦ εἰς τὸ τέρμα 
ἐλϑεῖν, αλλ: ἔχει ἀσφαλέως τοὺς ἵππους δηλαδι᾽, οὐ μὴν ἀφραδέως κατὰ τὸν προῤῥηἹθέντα καὶ τὸν 
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προὔχοντα Óox:va, ἤγουν ἐπιτηρεῖ τὸν προελαύνοντα; ἁμιλλώμενος μὴ λιπέσϑαι πολύ. Κέρδεα δὲ 

εἶπεν οὐχ᾽ οὕτω τοὺς δόλους, ὅσον τὰς ἁπλῶς κερδαλέας, 0 ἐστιν ἐπωφελεῖς ἐπινοίας. (Vers. 319.) 30 
Τὸ δὲ, ὃς ἵπποισι καὶ ἅρμασι πεποιϑὼς, ἕτεροι γράφοντες πέποιϑεν ἀφίενται πραγμάτων διὰ τὸ κοι- 
γὺν τῆς σύνταξεως. (Vers. 323.) Τὸ δὲ αἰεὶ ἐπίτασιν ἔχει προσοχῆς. οὐ γὰρ ἁπλῶς χρὴ τὸν ἡνίοχον 
τέρμα ὁρᾶν, ἀλλὰ καὶ αἰεί. Τὸ δὲ, στρέφει ἐγγύϑεν, ἀνάπαλιν ἔχει πρὸς τὸ ἐπὶ πολλὸν ἑλίσσεσϑαι 
ἔνϑα xoi ἔνϑα. ἑλίξεται μὲν γάρ τίς ποτε, ὡς εἰχὸς, οὐ μὴν ἐπὶ πολλὸν, O δὴ πλανᾶσϑαι τοὺς ἵπ- 
πους ποιεῖ. (Vers. 524.) Βοέους δὲ ἱμάντας λέγει, & περ κατωτέρω ἡνία φησί, (Vers. 525.) Τὸ 
δὲ, ἀλλ ἔχει ἀσφαλέως, πρὸς τε τὸ οὐδὲ κατίσχει ἀντίχειται, καὶ πρὸς τὸ ἐπὶ πολλὸν ἑλίσσεσθαι καὶ 
πλανᾶσϑαι δὲ τοὺς ἵππους, ὅτε οὐδὲ δύναται τὸν προὔχοντα δοχεύειν ὃ οὕτως ἀτεχνῶς ἡνιοχεύων. 
( Vers. 322.) "Ioréov δὲ ὕτι τὸ, ὃς κέρδεα οἶδεν, ἀεὶ τέρμα ὁρόων στρέφει ἐγγύϑεν. οὐδέ é λήϑει, 

30 παραίνεσίς ἐστι τοῦ πάντα συνετὸν ἄνϑρωπον πρὸς τὸ κατ᾽ αὐ"τὸν τέλος ὁρᾶν. (Vers. 525.) Μῆιμή- 
σεως δὲ ἀγαθῆς τὸ, ἀλλ ἔχει ἀσφαλέως καὶ τὸν προὔχοντα δοκεύει. δῆλον γὰρ ὅτι ὃ τὸν ἁπλῶς προῦὔ- 4o 
χοντα δοχεύων ἐπὶ χαλῷ, ἀγαϑόν τι μιμεῖται. ὁμοίως δὲ δῆλον καὶ ὅτι ὁμώνυμος λέξις τὸ προὔχειν, 
καὶ ἐνταῦϑα μὲν, ὡς προεδηλώϑη, τὸ ἔμπροσϑεν ἐλαύνειν δηλοῖ, παρὰ δὲ roig μεϑ' Ὅμηρον χαὶ ἐπὶ 

ὑπεροχῆς τίϑεται. οὕτω γὰρ προὔχοντας τοὺς ἐν ἀξίαις φαμέν. “παρὰ μέντοι Εὐριπίδῃ ὁ ὃ mov yov τοῦ 
ἀσχοῦ ποὺς ἑτεροίαν ἔννοιαν ἔχει, ὁποίαν τινὰ καὶ ἐν τῇ qi ῥαψῳδίᾳῳ τὸ, πύργῳ ἐπὶ προὔχοντι ἀσπίδα 

ἐρείσας. Ἔνετ οὗτοις δὲ ἰστέον ὅτι τε χαλῶς προύχοντα τὸν προελαύνοντα νοοῦμεν, ἐπειδὴ καὶ ἔγμεντλέγας, 

ται τὸ ἡνιοχικῶς ἐλαύνειν κατὰ τὸ, ἔχε μώνυχας ἵππους, xol ὅτι τὸ τὸν προὔχοντα δοχεύειν καὶ 
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γυναικὶ μαχλάδι σχωπτικῶς av ἐπιῤῥηθῃείη τῇ κατ᾽ Εὐριπίδην εἰπεῖν φιλάνδρῳ. αἱ γὰρ τοιαῦται τὸν 
προὔχοντα xoi αὐταὶ δοχεύουσιν, οὐ TOV ἁπλὼς μέντοι, ἀλλὰ τὸν ὡς εἴρηται ἀσχοῦ προὔχοντα πόδα, 
ἤγουν τὸν τοῦ κατ᾽ ἄνϑρωπον σώματος προϊσχόμενον. δῆλον γὰρ Ort, καϑὰ ϑύλαχος τὸ ἀνϑρώπινον 
σῶμα, οὕτω χατὰ τοὺς παλαιοὺς καὶ ἀσχός. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τοῦ προὔχειν ἔστι καὶ παϑητιχὸν παρὰ 
“Σοφοκλεῖ ἐν τῷ, τάδε μὲν σὺ προὔχοιο, ἤγουν προφασίζοιο. "τὸ δὲ τοιοῦτον προὔχεσϑαι προΐσχεσϑαι 4o 
κοινότερον λέγεται, καϑ' 0 λόγῳ συστοιχίας τροπικῆς καὶ τὸ προΐσχεσϑαι χεῖρας εἰς ἱχετείαν χαὶ βρέ- 
φος δὲ εἰς ἀφόδευμα καὶ ὕσα τοιαῦτα. ( Vers, 526. ) Ὅτι σαφοῦς γνωρίσματος τὸ, σῆμα δέ τοι ἐρέω 

μάλ ἀριφραδὲς οὐδέ σὲ λήσει. ( Vers. 527. ) Ὅτι ij τοῦ ἱππικοῦ δρόμου νύσσα, ἤτοι ὁ καμπτὴρ, 
τοιαύτη τις ἣν τοῖς ἐνταῦθα ἱππεῦσιν, ὡς εἰκὸς, χαϑὰ δηλ οὔται διὰ τοῦ 1 Νέστορος ἕστηκε ξύλον αὖον, 

10 ὅσον T ὄργυια, ὑπὲρ αἴης, ἢ δρυὸς, ἢ πεύχης, τὸ μὲν οὐ καταπύϑεται ὄμβρῳ. λᾶε δὲ, ἤγουν λίϑοι, 

τοῦ ἑκαάτερϑὲν ἐρηρέδαται δύο λευκὼ ἐν ξυνοχῆσιν ὁδοῦ" λεῖος κδ᾽ ἱππόδρομος ἀμφὶς, ἤ rtv, ἤγουν 5o 
14187 τινος, σῆμα βροτοῖο πάλαι κατατεϑνειῶτος, ἢ τό γε νύσσα τέτυχτο ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων. καὶ νῦν 

τέρματ᾽ ἔϑηκεν ᾿Αχιλλεύς. ( Vers. 530.) Καὶ σημείωσαι τὸ τοιοῦτον ἔϑηχεν. οὐ γὰρ συνήϑως εἴληπται, 
ἀλλὰ δηλοῖ τὸ ὥρισε. προϊὼν δὲ ἄλλως ἐρεῖ" σήμηνε δὲ τέρματ᾽ ᾿Δἀχιλλεὺς, ὡς ταὐτὸν Ov ἐνταῦϑα 
εἰπεῖν ἔϑηχεν ἢ ἐσήμηνε τέρμα. Ὅρα δὲ τὸ γρῖρον τοῦ τέρματ᾽ ἔϑηκεν. εἰ γάρ τις γράψοι ἐν χρόνῳ 
παραχειμένῳ αὐτὸ, ἵνα ἢ, τέϑεικε τέρμα, ἔχοι ἂν xci τοῦτο λόγον xoi οὐκ ἐξουϑενοῖτο. ἀκολουϑη- 
*ríoy δὲ ὅμως τοῖς παλαιοῖς ἀντιγράφοις. Σημείωσαι δὲ ὅτι κατὰ τὸ σιωπώμενον ἔϑηκε τέρματ᾽ θο 
᾿Αχιλλεὺς, ῥητῶς γὰρ ὃ ποιητὴς αὐτὸ οὐκ ἔγραψεν, ἀλλ ὁ ΪΝέστωρ οἷα εἰδὼς λαλεῖ. καὶ μὲτ Node δὲ 

ἐν τῷ, σήμηνε δὲ τέρματ᾽ ᾿Αχιλλεὺς, ὁμοίως νοητέον ὅτι ἤδη φϑάσας "ἐσήμανε κατὰ τὸν λόγον r001304 
80 Νέστορος. ( Vers. 527. ) Ὅρα δὲ εἰσβολὴν διηγήματος ἐν τῷ, ἕστηχε ξύλον, ἁπλὴν καὶ σαφῆ ὡς τῷ 

νῦν καιρῷ ἔπρεπε. Τὸ δὲ αὖον κοινῶς μὲν ψιλοῦται, ἐν δὲ τοῖς ᾿Ππίωνος καὶ Ηροδώρου φέρεται ὅτι 
δασυντέον τὸ αὗον. καὶ ἔστιν ᾿Αττικὸς ὃ πνε ευματισμὸς οὗτος καὶ ἐν τῷ αὐαίνω, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ 

ἀφαυάνϑην παρὰ τῷ κωμιχῷ. εἴρηται δὲ περὶ τοιούτου πνευματισμοῦ καὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν Ὀδύσσειαν. 
᾿πρωτότυπον δὲ τούτων τὸ αὕω, ἐξ οὗ καὶ πυραύστης, ζωύφιον καταπετόμενον φλογὸς καὶ οὕτως ὀλλύ- 
μενον, ὅϑεν παροιμία τὸ, πυραύστου μόρος ἐπὶ τῶν καὶ ῥῳδίως καὶ ἑκουσίως ϑνησχόντων ἀγεννῶς 
ἐξ ἀφροσύνης. Τὸ δὲ ὄργυια κἀνταῦϑα προπαροξύνελται, εἰ καὶ ἡ κοινὴ χρῆσις παροξύνει αὐτό. 10 
(Vers. 328.) Τὸ δὲ, ἢ δρυὸς ἢ πεύχης, πιϑανεύεται ἀλήϑειαν τῷ διηγήματι, ὡς τῶν μὲν γινωσχο- 
μένων ἀνενδοιάστως λεγομένων ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ, δισταζομένων δὲ τῶν μὴ ἐγνωσμένων. τοιοῦτον δὲ 
χαὶ τὸ, jj σῆμα παλαιοῦ τάφου , ἢ νύσσα. Τὸ δὲ, οὐ καταπύϑεται ὄμβρῳ. ἐκ τοῦ τέλους εἴρηται 

3o τῷ γέροντι, ὡς ἐπὶ τοσαῦτα ἔτη τοῦ ξύλου ἐξ ἀρκέσαντος ἵστασϑαι. ἐνταῦϑα δὲ χαὶ τὴν “Ἑλληνικὴν 

ὕρα παίδευσιν, ἐφ᾽ οἷς εἴτε νύσσα τὸ ξύλον εἴτε σῆμα, οὐδεὶς αὐτὸ μετέστησεν, ἵνα μὴ ἀφανίσῃ μνή- 
μὴν ἀγαϑήν. προσνεμητέον δὲ μᾶλλον τῇ δρυὶ τὸ ὑπὸ ὄμβρου ἄσηπτον. τῇ πεύκῃ γὰρ οὐκ ἐπὶ τοσοῦ- 
τον. Τὸ δὲ ἐρηρέδαται δηλοῖ μὲν τὸ, ἔχουσιν ἑδραίωσιν ἐν τῇ ἔρᾳ. πῶς δὲ γίνεται, πρὸ ὀλίγου εἴρηται. 
( Vers, 329. ) Τὸ δὲ λευκὼ πρὸς πιϑανότητά τινα εἰδήσεως εἴρηται, ὡς σεσημειωμένων ὄντων χαὶ τῶν 
λίϑων. τοιοῦτον δέ mov xoi τὸ, λίϑον τρηχὺν. μέλανα. εἰωϑυῖα δὲ ἡ διὰ λίϑων ἔρεισις τῶν ἐν 

ἱπαίϑρῳ ἑστηχότων ξύλων. ( Vers. 530. ) Ξυνοχὴ δὲ ὁδοῦ ἢ στενύτης καὶ ἀπὸ εὐρυχωρίας εἰς στενὸν 
σὐμπτωσίς τε χαὶ σύγκλεισις , ὅϑεν xai τὸ ἐπὶ στήϑεσι συνοχωχότε ἐν τῇ β΄ ῥαψῳδίᾳ εἴρηται. κατὰ δὲ 
παλαιοὺς δἰπεῖν, συνοχή ἐστι τὸ τῶν σταδίων σιγματοειδὲς, ὁποῖον μάλιστα τὸ κατὰ τὸν καμπτῆρα 

εἴτουν τὴν νύσσαν. αὐτοὶ "δέ φασι καὶ ὅτι οὐ μόνον ἀγάλματα ἦσαν τοῖς τύμβοις ἐφιστάμενα, ἀλλὰ 20 
40 καὶ ἁπλῶς ξύλα, ὡς ἐνταῦϑα φαίνεται, καὶ λίϑοι ἀνειχόνιστοι. διὸ καὶ ὃ ἐν Ὀδυσσείᾳ ᾿Βλπήνωρ 

εὐῆρες ἐρετμὸν ἐϑέλει στῆναι ἄνω τοῦ κατ᾽ αὐτὸν τύμβου. «“{εῖον δὲ ἱππόδρομον λέγει τὸ περὶ τὸν 

χαμπτῆρῳ μάλιστα χωρίον τὸ ἐν ξυνοχαῖς ὁδοῦ, περὶ οὗ ἦν ὁ λόγος. λέγει δὲ xol uet Aya, τέρματα 

τηλόϑεν ἐν λείῳ πεδίῳ. τὸ γὰρ ἄλλο πᾶν οὐκ 5v εἰχὸς λεῖον εἶναι, ὡς δηλώσει καὶ ὃ ῥωχμιὸς ὁ τὸν 
Μενέλαον ἀποχωλύσας τοῦ xat εὐϑὺ δρόμου. (Vere. 932.) 'Ev δὲ τῷ, ἢ r0ye νύσσα τέτυκτο καὶ 

ἑξῆς, φασὶν οἱ παλαιοὶ ὅτι ᾿Αρίσταρχος γράφει" ἢ τύγε σκίρος ἔην, νῦν αὖ ϑέτο τέρμα τ᾽ ᾿Αχιλλεύς" 

ἑνὸς τούτου στίχου τεϑέντος Um ἐχείνου ἀντὶ τῶν ἀνωτέρω γραφέντων Óvo. xai φασὶ σχίρον τὴν ῥίζαν 
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λέγεσθαι, παρὰ τὸ ἐσχιάσϑαι, ὅϑεν καὶ σκίρον τὸ σχιάδιον παρὰ Ldrruxoig. περὶ δὲ σχίρου xai τῆς ἐξ 

αὐτοῦ σχιράδος ᾿᾿ϑηνᾶς, χαὶ ὕτι ὃ σκίρος καὶ γύψον ἢ γῆν γυψώδη δηλοῖ, σημαίνει δὲ χαὶ τυροῦ 

ῥύπον, ἐξ ὧν xal τὸ σχιροῦσϑαι ῥῆμα, ἀλλαχοῦ παρεσημάνϑη καλῶς. (Vers. 334.) Eni δὲ τούτοις 

ὃ γέρων Νέστωρ ὑποτίϑεται τῷ παιδὶ, ὕπως χρὴ τόν Té deponi ἵππον διατίϑεσϑαι £v τῷ ἱππεύειν, τόν 

Sors ἀριστερὸν, καὶ ὕπως δεῖ αὐτὸν κλινόμενον ἐν τῷ xq * ATE σχηματίξεσϑαι, καὶ τῷ δεξιῷ μὲν ἀπει- 

λησάμενον χαὶ χεντήσαντα εἶξαι τὰ ἡνία, τῇ δὲ νύσσῃ τὸν ἀριστερὸν Ἱππον ἐγχρίπτειν. ἔστι δὲ ἡ ὅλη 

αὕτη φράσις τοῦ ποιητοῦ τοιαύτη, σχληρότερον ἔχουσα διὰ τὸ τοῦ λέγοντος ἐναγώνιον χαὶ σύννουν, 

xci οὐδὲ ἐσχευασμένη ὅλως πρὸς λειότητα γραφικήν᾽ 9, τουτέστι τῷ τέρματι, OU ua ἐγχρίμψας, 

ἐλάαν σχεδὸν, ἤγουν ἐγγὺς, ἔλαυνε ἅρμα καὶ ἵππους, αὐτὸς δὲ χλινϑῆναι, τουτέστι χλίϑητι, ἐὐπλέκτῳ 

ἐνὶ δίφρῳ 5x ἐπαριστερὰ τοῖιν, ἤγουν τούτων τῶν δύο ἵππων" ἀτὰρ τὸν δεξιὸν ἵππον κένσαι ὁμοχλή- 10 
σας; εἰξαί τε οἱ ἡνία χερσίν" ἐν γύσσῃ δέ τοι ἵππος ἀριστερὸς ἐγχριμφϑήτω, ὡς ἄν τοι πλήμνη y6 

ἡ xai ἀλλαχοῦ προγραφεῖσα, διόσσεται ὁ ἄκρον ἱκέσϑαι κύκλου ποιητοῖο, τουτέστιν ὡς ἂν τὸ ἄκρον τοῦ !419 
ἄξονος τὸ κατὰ τὸν τροχὸν, τοῦτο γάρ ἐστι πλήμνη τροχοῦ, δόξῃ ἐγγίσαι ἄχρᾳ τῇ νύσσῃ. m: «ei ἣν 

ὁ λίϑος. λίϑου δέ, φησιν, ἀλέασϑαι ἐπαυρεῖν, μή πως ἵππους τε τρώσῃς κατά D ἅρματα &ing* χάρμα 
δὲ τοῖς ἄλλοισιν, ἐλεγχείη δὲ σοὶ αὐτῷ ἔσσεται 3j ἔσσεαι. Καὶ ὅρα ἐνταῦϑα τέτταρας ταύτας 
ἐννοίας αἰτιολογικὰς δυσὶ στίχοις ἐμπεριγραφείσας κομματιχῶς διὰ τὸ σπεύδειν τὸν ταῦτα λαλοῦντα. 

4o( Vers. 555.) ᾿Ιστέον δὲ xai ὅτι εὔπλεκτον δίφρον φησὶν, ἐπεὶ εἶχέ τι πλέγματος, ὡς δεδήλλωται, 

ὕπου ὃ ποιητὴς ἔφη ἐρινεὸν γέους ὕρπηκας. καὶ προϊὼν δὲ δίφρους εὐπλεκέας ἐρεῖ, ὡς μὴ γομφωτοὺς 
ὄντας καὶ χολλητοὺς. ὃ ἐστιν ἡρμοσμένους ἐξ ὕλης βαρυτέρας, ἀλλὰ xci ἔκ τινων πλεγμάτων εὐϑέτι- 

σμένους δι᾽ ἐλαφρότητα. χύχλον δὲ ποιητὸν λέγει συνήϑως τὸν τοῦ ἅρματος τροχὸν, ὡς xci αὐτὸν εὖ 20 

πεποιημένον, ἢ καὶ πρὸς διαστολὴν τῶν παρὰ τοῖς σοφοῖς διανοητῶν κύκλων. (Vers. $40.) Τὸ δὲ 
προσχροῦσαι λίϑῳ εὐφήμως xci γλυχέως κατ᾽ ἀφέλειαν ἐνταῦϑα εἶπε λίϑου ἐπαυρεῖν ἤτοι ἀπολαῦσαι, 

οὐχ εἰς ἀγαϑόν τι δηλαδὴ, ἀλλ εἰς χάχωσιν, καϑ' ὁμοιότητα TOU, ἵνα πάντες ἐπαύρωνται βασιλῆος, 
καὶ τῶν ὁμοίων. To δὲ τρώσῃς ἀντὶ τοῦ Bine ᾿Ιωνικῶς, ὡς καὶ iv Ὀδυσσείᾳ ἐν τῷ, οἶνός σὲ TQUEL 

uere ἤγουν βλάπτει. καὶ οἷδε τὴν τοιαύτην σημασίαν καὶ ᾿Ηρόδοτος. ὠνοματοπεποίηται δὲ 
ἡ λέξις, ὡς καὶ τὸ τρῶ τὸ τρυπῷς ἐξ οὗ, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ παρεσημάνϑη, καὶ τὸ τετραίνω καὶ ὁ τόρνος. 

( Vers. 341. ) “Σημείωσαι δὲ xoi ὅτι ἐκ τοῦ, κατά τε ἅρματα ἄξῃς, χάρμα δὲ τοῖς ἄλλοις ἔσῃ: ὡρμήϑη 

γράψαι τις τὸ ἰαμβεῖον ἐ ἐκεῖνο, σὸν ἅρμα χάρμα καὶ γέλως deg as. κεῖται δ᾽ ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ μετ᾽ 
ὀλίγα (Vers. 345.) καὶ τὸ, ἕλῃ ἀντὶ τοῦ καταλάβῃ ἐν τῷ τρέχειν. φησὶ γὰρ ὡς, εἴ πε i γύσσῃ γ8 

50 παρεξελάσῃσϑα διώχων 1, ἤτοι, σπουδαίως Ἀϑέων, ὡς χαὶ ἐν ἄλλοις κεῖται ovx ἔσϑ᾽ ὃς κέ σ᾽ ἕλῃσι μὲ- 30 
τάλμενος, οὔτοι παρέλϑοι, ἤγουν οὔτε ἐγγίσε L οὔτε νικήσει σε. Καὶ ὅρα τὸ παρέλϑοι κυριολεκτού- 
μένον ἐνταυϑοῖ, ἐξ οὗ τέτραπται ἀλλαχοῦ τὸ, ἐπεὶ οὐ παρελεύσεαι.. (Vers. 345.) Ὅτι χρήσιμον εἰς 

προσοχὴν T0, ἀλλὰ φίλος, ἤγουν ὦ φίλε, φρονέων, πεφυλαγμένος εἶναι. ἀντὶ τοῦ ἔσο. (Vers. 544.) 
Ὅτι ὃ πολυΐστωρ Νέστωρ ϑαῤῥύνων τὸν υἱὸν λέγει ὡς, εἴ is τὴν νύσσαν ὡς παρηγγέλϑη παρεξελά- 

σει, τουτέστι κάμψας παρέλϑῃ, οὐδεὶς αὐτὸν νικήσει, οὐδ᾽ εἴ χεν μετόπισϑεν ᾿Αρείονα δῖον ἐλαύνοι 

᾿Αδρήστου ταχὺν ἵππον, ὃς ἐχ ϑεόφιν γένος ἦεν, ἢ τοὺς “Ἰαομέδοντος, ot, ὡς δηλοῦται καὶ ἀλλαχοῦ, 

ἐνθάδε τέτραφεν ἐσϑλοί. καὶ ἰδοὺ ἱστορίαι χρήσιμοι πρὸς ἵππων σύγκρισιν χορηγηϑεῖσαι ὑπὸ Νιέστο- 

ρος. ᾿“ρείων δὲ ἵππου OVOLLG , Q ἐποχούμενος “ἥδραστος ἐ ἐν τῷ Θηβαϊκῷ πολέμῳ διέδρα τὸν ϑάνατον 

εὐτυχῶς , ὡς καὶ ἡ Βοιωτία δηλοῖ. ϑεῖον δὲ γένος ὃ ̓ Φρείων, ὅτι κατὰ τὸν μῦϑον Ποσειδῶνος xai 
-Aonvíag 3, ἢ ̓ Εριννύος γενεσλοχεῖται. φασὶ δὲ καὶ ὅτι ὃ Ποσειδῶν μὲν αὐτὸν Κοπρεῖ δίδωσι τῷ “Ἵλμαρ- 4ο 

τίῳ, Κοπρεὺς δὲ “Ἡρακλεῖ, ἐφ᾽ οὗ μαχόμενος Κύκνον ἀνελὼν, eta τῷ ᾿δράστῳ αὐτὸν ἐχαρίσατο. 
60 ἐπίτηδες δὲ χανταῦϑα ἵππων ἀρίστων ἐμνήσϑη πρὸς πιϑανότητα τῶν τοῦ ᾿Αχιλλέως, περὶ ὧν *1190- 

γέγραπται. ᾿Δρείων δὲ ὃ μὲν ἵππος ug oy yo παραλήγεται xa ὁμωνυμίαν τὴν πρὸς τὸ συγκριτικὸν, 

0 δηλοῖ τὸν χρείττονα" τὸ μέντοι χύριον ὃ μδλι δὺο ̓Φρίων διχοόνῳ τε μόνῳ παραλήγεται πρὸς διαστο- 

λὴν καὶ τὸ ὦ δὲ τῆς εὐϑείας φυλάσσει ἐν τῇ ἐφεξῆς χλίσει τῶν πλαγίων. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τε ἔν τισι τῶν 

ἀντιγράφων τὸν ὡς εἴρηται ᾿Αρείονα ἵππον διὰ τοῦ ( καὶ ὃ μικροῦ γράφουσιν ὁμοίως τῷ ̓ ἰξίων Ἰξίονος 

ac 
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καὶ toig ἀλλοις, ὅσα μακρῷ Ótypovo παραλήγεται: οἱ μέντοι πλείους χαὶ ἀκριβέστεροι διὰ τῆς εἰ 
διρϑόγγον τὸν τοιοῦτον ᾿Αρείονα τυποῦσι" xal ὅτι ὃ εἰδὼς, τί σημαίνει τῷ ποιητῇ τὸ παρὲξ ἐπίῤ- 

: "ino, καλῶς ἂν εἴποι ἐξ ἐχείνου συντεϑεῖναι τὸ παρεξέλϑησϑα, 1 ἵνα 7] παρὲξ ἔλ ϑῃς. ( Vers, 350. ) Ὅτι1305 

τὴν ὅλην διδασκαλίαν τοῦ γέροντος κόμματι συλλαβὼν φησίν" ὡς εἰπὼν ἕζετο, ἐπεὶ ἑκόστου πείρατα 

ἔειπεν, ἤγουν ἐπεὶ τῷ υἱῷ ἑκάστου “πρακτέου πέρας ὑπέϑετο. (Vers. 352.) Ὅτι κλήρους ἐβάλλοντο 

ἤγουν ἔϑεντο οἱ ἱππεῖς, ΤΙ. ἦν, ὡς εἰχὸς, ἔϑος. ἔπαλλε δὲ ᾿Δχιλλεύς. ἐξέϑορε δὲ εὐτυχῶς ὃ τοῦ  Av- 

τιλόχου κλῆρος. μετὰ δὲ αὐτὸν ἔλαχεν Εὔμηλος ὃ τῶν ἄλλων προα"ναστὰς, ἐπὶ δὲ τούτῳ Μενέλαος, 10 
ἐπὶ δ᾽ αἰτῷ Μηριόνης ἔλαχεν ἐλαύνειν. ὕστατος δὲ Τυδείδης. Oy ἄριστος ἐὼν, λάχε ἐλαυνέμεν ἵπ- 
πους. (Vers. 354.) Koi ὅρα ὅτι τε τρὶς ἐνταῦϑα εἶπε τὸ ἔλαχεν, ἐπιμείνας τῇ λέξει διὰ τὸ καίριον, 

{40καὶ ὅτι τὸ μὲν εἰπεῖν ἁπλῶς ἔλαχεν ἔλλ enpuy ἔχει δύο λέξεων, τὸ δὲ ἔλαχεν ἐλαύνειν μιᾶς. τὸ δὲ ἔλαχεν 
ἐλαύνειν ἵππους, ἀλλ᾽ αὐτὸ ἐντελέστατα ἔχει. ( Vers. 556.) Σημείωσαι καὶ ὅτι τὸ ὕστατον τὸν Διομή- 

δὴν λαχεῖν ἐξόχως ἄριστον ὄντα διὰ τὸ τοῦ λάχους τε δυσκλήρημα Ὅμηρος παρεσημήνατο καὶ εἰς ἔνδει- 
ξιν δὲ τοῦ μη" δὲν ἂν ἐντεῦϑεν αὐτὸν βλαβήσεσϑαι" νικήσει γὰρ αὐτὸς δραμών. περὶ δὲ τοῦ κλήροις 20 
λαγχάνειν ἑτέρωϑι προδεδήλωται.  ( Vers. 558.) Ὅτι οἱ μὲν ῥηθέντες ἱππεῖς oràv, ἤγουν ἔστησαν, 
μεταστοιχεὶ, τουτέστιν ἐπὶ στοῖχον καὶ τάξιν τινά" ᾿Αἰχιλλεὺς δὲ, ὡς καὶ προεῤῥέϑη, σήμηνε τέρματα. 
παρὰ δὲ σχοπὸν, ἤτοι κατάσχοπον, εἷσεν, 0 ἐστιν ἐχάϑισεν, ἀντίϑεον Φοίνικα, 0naova πατρὸς ἑοῖο, 
ἤτοι ἀκόλουϑόν ποτε τοῦ Ilnàíog, ὡς μεμνέῳτό, φησι, δρύμου καὶ ἀληϑείην ἀποείποι. καὶ τινὲς μὲν 

γοργῶς ἐνταῦϑα φασὶν ὡς οὐκ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ τέρματος, καϑὰ ἐπὶ τῶν δρομέἕων, ἡ ἄφεσις. διὸ ἐχεῖνου 
μὲν ἐν τοῖς ἑξῆς μεταστοιχεὶ στάντες οὐ κληροῦνται, οἱ δὲ ἱππεῖς χλήρους βάλλονται περὶ τῆς στάσεως. 

20 ἕτεροι δὲ πλατύτερον οὕτω φασίν. μεταστοιχεὶ λέγεται τὸ ἐπὶ στίχον. στίχος δὲ ἡ ἐπὶ βάϑος στάσις 
τῶν χορευτῶν , ὑποία καὶ ἡ τῶν Ὁμηρικῶν τούτων ἡνιόχων στάσις. οὐ γὰρ κατὰ μέτωπον ἔστησαν. & 
γὰρ τοῦτο, τί, φασιν, ἔδει χλήρου ἐ ἐπὶ τῇ στάσει τοῖς ἐν ἰσότητι ἱσταμένοις ἐπὶ στίχῳ, ἐὰν κατὰ μόνον 
τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερὸν ἦν αὐτοῖς διαφορά; 5 δὲ μεταφορά, φασιν τοῦ μεταστοιχεὶ ἀπὸ τῶν παρ᾽ ἡμῖν 
στίχων, οὺς οἱ παλαιοὶ 274 ὡς νῦν ἡμεῖς κατὰ μέτωπον ἀλλὰ xara βάϑος ἔγραφον, ἕν, φασιν, eit 

ἕτερον, καὶ τρίτον, καὶ τέταρτον. καὶ ταῦτα μὲν oi "παλαιοί. ἐξ ὧν ἔστι νοῆσαι ὡς οὐ κατὰ τὸ 3o 
λεγομεῦον ἐνορδίνως ἵσταντο οὗτοι κατὰ πλάτος, ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἔμπροσθεν, ὁ δ᾽ ὄπισϑεν, καὶ μετ᾽ ἐχεῖ- 
vov ἄλλος, καὶ ἑξῆς ἕως τοῦ κατὰ βάϑος τελευταίου. διὸ καὶ ὃ Τυδείδης δυσχληρεῖ, ὡς εἴρηται» λαχὼν 
ὕστατος, εἰ καὶ τῇ τῶν ἵππων ἀρετῇ προέδραμεν. ὅτι δέ ποτε καὶ ἡ ἐν βίβλοις γραφὴ οὕτως ἐτάττετο, 

οὗ μόνον σπυρηδὸν καὶ πλινϑηδὸν σχηματιζομένη, ἀλλὰ καὶ πυργηδὸν κατὰ βάϑος, ὅϑεν ἐ ξεύρυνται 
3o xoi τὰ κοινῶς διπάγια λεγόμενα καὶ τριπάγια, ἑτέρωϑεν ἔστι γνῶναι. οἱ δὲ παλαιοί φασι καὶ ὅτι οὐ 

δολιχὸς ὁ δρόμος, κάμπτουσι ya ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐγγὺς ὃ χαμπτὴρ: τηλόϑεν γὰρ ἐν λείῳ πεδίῳ τὰ τέρματα. 

διὸ οὐδὲ πολλάκις κάμπτουσιν ὡς οἱ ἐν ᾿θλυμπίοις καὶ τοῖς λοιποῖς ἀγῶσιν ὕστερον. ἔδει γάρ, φασίν, 

ἐγγὺς εἶναι τὸν χαμπτῆρα, εἰ πολλάκις δηλαδὴ ἔχαμπτον. ἅπαξ οὖν πρὸς τῷ αἰγιαλῷ ὁρῶνται πύματον 

τελοῦντες δρόμον ἂψ, ὃ ἐστιν ὀπίσω ἐφ᾿ ᾿ ἁλὸς πολιῆς, ἔνϑα δηλαδὴ καὶ τὸ τέρμα τὸ ξύλον ἵστατο. 

xci ἅπαξ φιλονεικία τις γίνεται περὶ αὐτῶν. Δίαυλος οὖν, φασὶ, μακρότατος Ó δρόμος οὗτος τῶν 
ἱππέων. διὸ καὶ σχοπὸς χάϑηται ὁ Φοῖνιξ καὶ σημειοῦται τηλόϑεν τὸ τέρμα, μή ποτέ τις λάϑῃ xau- 

yes ἐντὸς τοῦ μαχροτάτου δρόμου, καὶ οὕτω μέν τινὲς μαχρὸν εἰκναι δίαυλον τὸν παρόντα δρόμον áo 

εἰπον. ἕτεροι δὲ πολλάκις κάμψαι τοὺς ἡνιόχους ὑπονοοῦσι διὰ τὸ τὸν ποιητὴν εἰπεῖν, ὡς μεμνέῳτο 

δρόμου ὁ Φοῖνιξ, ἤγουν μνήμην ἔχοι τοῦ ἀριϑμοῦ τῶν χάμψεων. ἀκριβέστερον δὲ εἶπον οἱ δίαυλον 

40 φάμενοι, ὡς τοῦ μεμνῆσϑαι μὴ μόνον διὰ τὸν χαμπτῆρα λεχϑέντος, ἀλλὰ καὶ εἴ τί που ἄλλο ῥᾳδιουρ- 

γηϑείη ὑπὸ τῶν οὕτω τηλόϑι τρεχόντων, οὗ καὶ αὐτοῦ ἔδει τὸν «Φοίνικα μεμνημένον ἀπειπεῖν τῷ ἀχιλ- 

Asl. λέγουσι δὲ οἱ παλαιοὶ καὶ ὅτι οἱ ἐνταῦϑα ἡνίοχοι ἀρξάμενοι ἀπὸ Σιγείου, ἔνϑα αἱ τοῦ ̓ Αχιλλέως 

γῆες ἦσαν, ἔτρεχον ἐπὶ τὸ ἱῬοίτειον γόσφι νεῶν τῶν πρὸς τῷ αἰγιαλῷ, ἐφ᾽ ἁλὸς ἢ ἀφ᾽ ἁλὸς πολιῆς 

χατὰ τὸν ποιητήν. κατὰ μέντοι ᾿4ρίσταρχον ὁ τῶν ἱππέων τούτων δρόμος ἐγίνετο ἐν τῷ ἀπὸ τοῦ τεί- 

χους ἄχρι τῆς ϑαλάσσης καὶ τῶν ἐχεῖ κλισιῶν πεντασταδίῳ διαστήματι. ( Vers. 561 .) Τὸ δὲ μεμνέῳτο 

ἢ ἐκ τοῦ μεμνέοιτο γίγνεται κατ᾽ ἔκτασιν τοῦ ὃ, ὁποῖα xoi ἄλλα εὐχτιχὰ τοιαῦτα ἐν ᾿Οδυσσείᾳ κεῖνται; 

Oo 2 
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ἢ ἀπὸ TOU μεμνῷτο ἐπεντεϑέντος τοῦ &. σύστοιχον δὲ τῷ μεμνέῳτο πλὴν ἁπλούστερον καὶ τὸ, ἀρχῆς 

δὲ τῆς σῆς μηδαμὼς μεμνῴμεϑα, ὃ κεῖται παρὰ Σοφοκλεῖ. Τὸ δὲ ἀποείποι ἀντὶ ut εἴποι, περιττῆς 

50 χαὶ νῦν κειμένης τῆς προϑέσεως, ὡς χαὶ ἐπὶ Bio» προδεδήλωται. κοινότερον μέν ἄγοι ἀπειπεῖν ἢ τὸ c 

ἀποφῆσαι, οἷον, ἢ) εἰπὲ 1j ἀπόειπε, ὅμοιον ὃν τῷ, " φάϑι ἢ ἀπόφαϑε, ἢ καὶ ἄλλως, τὸ ἀπαγορεῦ- 

σαι χαὶ μηκέτι ἔχειν τι εἰπεῖν, χατὰ τὸ, τάλαιν᾽ ἀπεῖπον ἄλγει. δῆλον δ᾽ ὅτι τὸ ἀπειπεῖν καὶ ἀπεί- 

πασϑαί ποτε λέγεται. ( Vers. 6) Ὅτι διάϑεσιν δρόμου ἁρματηλατῶν ὑπογράφων διασχευαστικῶς 
ὃ ποιητὴς τὴν κατά τε τὸ ἅρμα καὶ τοὺς ἵππους καὶ τοὺς ἐπιβάτας φησίν" οἱ δ᾽ ἅμα πάντες ἐφ᾽ ἵπ- 

ποιιν μάστιγας ἄειραν, πέπληγόν τε ἱμᾶσιν" ὁμόχλησάν τε ἐπέεσσιν ἐσσυμένως. οἱ δ᾽ ὦκα διέπρησσον 
πεδίοιο νόσφι νεῶν ταχέως, ὑπὸ δὲ στέρνοισι κονίη Ἱστατ᾽ ἀειρομένη ὥστε νέφος ἠὲ ϑύελλα, χαῖται 

θο δ᾽ d ῥώωντο μετὰ πνοιῇς ἀνέμοιο, ἅρματα δ᾽ ἄλλοτε μὲν χϑονὶ πίλνατο πουλυβοτείρῃ, ἄλλοτε Ó ἀϊ-1421 
ξασκχε μετήορα" τοὶ δ᾽ ἐλατῆρες ἕστασαν ἐν δίφροισι, πάτασσε δὲ ϑυμὸς ἑχάστου νίκης ἱεμένων, 

1306éxAovro δὲ οἷσιν ἕκαστος ἵπποις" οἱ δ᾽ ἐπέτοντο κογνίοντες πεδίοιο. ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πύλματον τέλεον δρό- 

μον ὠκέες ἵπποι aW) ἀφ᾽ ἁλὸς πολιῆς, ὡς προεγράφη, τότε δὴ ἀρετή ye ἑκάστου φαίνετο. εἶτα ἑρμη- 

γεύων τί λέγει ἀρετὴν ἵππου, ἐπάγει" ἄφαρ δ᾽ ἵπποισι τάϑη δρόμος, οἱονεὶ λέγων ὅτι ἀρετὴν ἵππου 
φημὶ τὴν ταχεῖαν τοῦ δρόμου τάσιν. καὶ τοιαύτη μὲν ἡ παρὰ τῷ ποιητῇ τοῦ ἱππιχοῦ δρόμου εἴτε δια- 
σχευν εἴτε ἔχφρασις. ( Vers. 963.) Τὸ δὲ ὁμοχλῆσαι, 0 ἐστιν ἀπειλήσασϑαι τοῖς ἵπποις, οἷα óvva- 

τοταν, καὶ ὡς ,ἐρεϑέξει αὐτοὺς εἰς δρόμον, ἐν τοῖς ἑξῆς δηλωϑήσεται. O"uotoy δὲ τὸ ὁμοχλᾶν πρὸς τὸ 

κέκλεσθαι, 0 ἐστιν ἐγκελεύεσϑαι. καὶ ἡ ὁμοχλὴ γὰρ ἀπὸ τοῦ OuoU κέλεσϑαι γίνεται, O ταὐτόν ἐστι 
τῷ χέχλεσϑαι, πρωτότυπον ὃν αὐτοῦ. χέλω γὰρ καὶ iv διπλασιασμῷ κεκέλω, καὶ ἐν συγκοπῇ χέκλω, 
ἐξ οὗ τὸ κέκλεσϑαι. (Vers. 564.) ' Ev δὲ τῷ; ὦκα διέπρησσον ταχέως, τὸ μὲν ὦκα καὶ τὸ rayé &x 20 

παραλλήλου τὸ αὐτὸ δηλοῦσι , χαϑὰ καὶ τὸ ἐσσυμένως. Τὸ δὲ διαπρήσσειν καταχρηστικῶς καὶ νῦν 

ἐῤῥέϑη" ἐπὶ ϑαλάσσης γὰρ κυριολεκτεῖται, ὥς πὲρ καὶ τὸ περᾶν. (Vers. 366.) Τὸ δὲ, ὡς végog ἠὲ 
ϑύελλα, ἐκ τῆς ὁμίχλης ὥρμηται, πρὸς ἣν ἀλλαχοῦ παρεικάσϑη ἀειρόμενος πολὺς πονίσαλος. χαὶ οὐκ 

ἔστιν εἰς τοιαύτην παραβολὴν ἄλλο τι παρὰ τὰ τρία ταῦτα ϑεῖναι, τὴν ὁμίχλην, τὸ νέφος, τὴν ϑύελ- 
λαν. πάνυ δὲ γοργῶς καὶ οἰκείως τῷ καιρῷ 1 παραβέβληται τὸ, ὡς νέφος ἠὲ ϑύελλα. δύο αὗται παρα- 

βολαὶ σύντομοι συνεπισπεύδουσαι τοῖς ἱππεύουσι. ( Vers. 367.) Τὸ δὲ, aovír ἵστατο, ἀντὶ τοῦ &vt- 

20graTO, ἀνυψοῦτο. διὸ καὶ ἐπῆχται πρὸς ἑρμηνείαν τὸ ἀειρομένη, ἤγουν eig ἀέρα ἐγειρομένη. ὅτε δὲ 
καὶ ὄρνυσϑαι ῥηθείη, τότε ὃ χονιορτὸς ἐκ τοῦ κονίη ὄρνυται σύγκειται. Τὸ δὲ, χαῖται ἐῤῥώοντο, κεῖ- 
ταῦ χαὶ ἐν τῇ α΄ ῥαψῳδίᾳ ἐπὶ Διὸς, πλὴν ὅσον ἐκεῖ μὲν ἄλλως ἐῤῥώοντο, ἐνταῦϑα δὲ μετὰ πνοαῖς ἤγουν 
ἐν πγοαῖς ἀνέμου. ( Vers. 368. ) Τὸ δὲ πίλνατο δύο ἔχειν προεφάνη παραγωγάς. πέλω γὰρ τὸ πλη- 80 

σιάζω, ἐξ οὗ πιλνῶ, ἀφ᾽ οὗ τὸ πίλνημι ὡς ἵστημι, xai πίλνατο ὡς ἵστατο. Τὸ δὲ πουλυβοτείρῃ φανε- 
ρῶς πρὸς μόνην στίχου χεῖται ἀναπλήρωσιν χαὶ εἰς πλέον οὐδέν. (Vers. 369.) Τὸ δὲ μετήορα ἐκ 
τοῦ ἀείρω γίνεται, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ δεδήλωται, οὐχ ἐκ τοιούτου μέντοι. ὅϑεν ὃ παρήορος ἵππος. 
(Vers. 570.) ' Ev δὲ τῷ, τοὶ δ᾽ ἐλατῆρες, ἀρέσκει μάλιστα γράφειν, τοὶ δ᾽ ἐλατῆρες Δωρικῶς, ἤγουν 

οἱ ἐλαύνοντες. Τὸ δὲ πατάσσειν ὠνοματοπεποίηται μὲν, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις γέγραπται. δηλοῖ δὲ τὸν τῆς 

καρδίας ἐναγώνιον παλμὸν καὶ τὸν ποιὸν ἦχον τῶν ἐντός. "Ev δὲ τῷ, ἑκάστου νίκης ἱεμένων, ταὐτόν 
ἐστι πάντως τὸ ἑκάστου πρὸς τὸ πάντων. τοιαύτη γὰρ ἡ ἐπιμεριστικὴ φύσις τοῦ ἕκαστος, tva λέγῃ; 
ἑνὸς ἑκάστου, ἤγουν πάντων ἐφιεμένων ᾿ τοῦ νικῆσαι. ( Vers. 572.) Τὸ δὲ, πέτεσθαι τοὺς ἵππους, καὶ 

& τοῖς ἑξῆς ῥηθήσεται ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ, δηλοῦντος τὸ τοῦ δρόμου κατεσπευσμένον καὶ ταχύ. Τὸ δὲ, 
ὅ0 χογίοντες πεδίοιο, καὶ νῦν ἀντὶ τοῦ κόνιν ἐγείροντες διὰ τοῦ πεδίου, ἢ μᾶλλον ἐπὶ τοῦ πεδίου ἤτοι Áo 

τῆς πεδιάδος, κατὰ τὸ, ἵππος εἰς πεδίον. πρὸς διασάφησιν δὲ τοῦ, χονίῃ ἵστατο, εἴρηται τὸ, κονίον- 

τες πεδίοιο, ἵνα ἢ δῆλον, ὡς οὐκ ἄνεμος ἀνίστα κόνιν, ἀλλὰ οἱ ἵπποι συντόνως ϑέοντες. ἐκ δὲ τοῦ 

χονίειν πεδίοιο χαὶ τὸ ἐγκονεῖν ἐπενοήϑη, ὡς τὸ, χωρῶμεν, ἐγκονῶμεν.. ( Vers. 576. y Ori ἐν τῷ, αἱ 

Φηρητιάδαο ποδώκεες & ἔχφερον ἵπποι, τίνα μὲν λέγει Φηρητιάδην, ἐν τῇ Βοιωτίῳ εἴρηται, ὅτι δηλαδὴ 

τὸν τοῦ Φέρητος υἱὸν “Ἄδμητον ἢ ἢ τὸν ἔγγονον Εὔμηλον. ᾿Εχφέρειν δὲ ἀλλαχοῦ μὲν τὸ εἰς ταφὴν τὸν 
τεϑνεῶτα ἐξάγειν, ἔτι δὲ καὶ τὸ κοινῶς λεγόμενον ixqogsiv* ἐνταῦϑα δὲ τὸ προτρέχεεν ἢ καὶ ὑπερφέ- 
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ρειν τῶν ἄλλων. δῆλον γὰρ ὅτι ὁμοίως τῇ ὑπὲρ καὶ ἡ 6X πρόϑεσις ἐξοχὴν τινά ποτε δηλοῖ καὶ ἐπίτασιν, 
ὡς δηλοῖ καὶ ὁ κωμικός. Ὅμοιον δὲ καὶ τὸ ἐπαγόμενον (Vers. 577.) τὸ, τὰς δὲ μετεξέφερον Διομή- 
Ócog ἄρσενες ἵπποι, ἤγουν μετὰ τὰς ϑηλείας τοῦ ᾿Αδμήτου ἵππους προέτρεχον τῶν λοιπῶν οἱ τοῦ Διο- 
μήδους, οἱ πρὸς διαστολὴν τῶν τε προῤῥηθεισῶν ἵππων τοῦ Εὐμήλου, ἔτι δὲ χαὶ τῆς 4ἴϑης, λεχϑέντες 

ἄρσενες, ἔτι δὲ καὶ ὡς πρὸς τοὺς τομίας, οἵους ὡς εἰχὸς οἱ λοιποὶ εἶχον ἱππεῖς. ἴσως δὲ καὶ ϑεραπείαν 
τινὰ νοεῖν ὑποβάλλει τῆς προδηλωϑείσης κα" τὰ τοὺς τοιούτους ἵππους μυϑικῆς ϑειότητος καὶ ἀϑανα- áo 
σίας. οἱ γὰρ ἄρσενες καὶ ὀχευτικοὶ ϑεῖοι ἂν καὶ ἀϑάνατοι μυϑεύεσϑαι νοηϑεῖεν διὰ τὸ ὀχευτικὸν καὶ 
τὴν ἐντεῦϑεν ἐπιγονὴν, δι᾿ ἧς ἐξαρκεῖ ϑειότερον τὰ γένη ἐπὶ μαχρόν. (Vers. 378.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ 
μιετεξέφερον καὶ εἴ τι δὲ ἄλλο κατ᾽ αὐτὸ ἰωνίζειν δοκεῖ, ὡς δηλοῖ καὶ Ἡροδότου τὸ, μετεξέτεροι. Ἔν 

10 τούτοις δὲ xai τοὺς Διομήδους | ἵπποὺς δηλῶσαι ϑέλων € ἐγγυτάτω εἰναι τῶν τοῦ Εὐμήλου ποικίλως φρά- 

ζεῖ) esc nli πολλάκις τὸ νόημα. φησὶ γὰρ πρῶτον μὲν ἀορίστως" οὐδέ τι πολλὸν ἀπάνευϑεν ἤσαν, 

εἶτα ὡρισμένως " ἀλλὰ uaa i ἐγγὺς, &ra πλατύτερον" ἀεὶ γὰρ δίφρου ἐπιβησομένοις ἐ ἐῴχεισαν, καὶ πάλιν 

1422 ἑτέρως " πνοιῇ δ᾽ Εὐμήλου μετάφρενον εὐρέε τε uc ϑέρμετο, ἤτοι τῷ ἄσϑματι ἐϑερμαίνετο, καὶ αὖϑις 

ἄλλως τὸ αὐτὸ, ἐπ᾿ αὐτῷ κεφαλὰς καταϑέντε πετέσϑην. εἶτα δυσκολώτερον ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἐννοίας φησί" 
xoi δὴ ἂν ἢ παρήλασεν ἢ ἀμφήριστον ἔϑηκε διὰ τὴν ἄγαν δηλαδὴ ἐγγύτητα. xoci ἰδοὺ ἑξάκις 
ἦλϑεν ὃ ποιητὴς διὰ τοῦ αὐτοῦ νοήματος, εὐπορίαν καὶ οὕτω λόγου καὶ πλοῦτον ἐπιδεικνύμενος. 
(Vers. 381.) Τὸ δὲ ϑέρμετο πρὸς τὸ μετάφρενον εἴρηται, ἴσως δὲ καὶ πρὸς TO ὥμω, 4Ζωρικώτερον. 
δῆλον δὲ ὅτι ὅμοιον εἰπεῖν μετάφρενον καὶ ὦμοι ἐϑερμαίνον" το ἵππων πνοῇ, καὶ μετάφρενα ἵπποι κατέ- 50 
πνεέον, ἐγγὺς δηλαδὴ ὄντες τοῦ προϑέοντος. Ὅτι δὲ τὸ ϑέρμω πρωτότυπόν ἐστι τοῦ ϑερμαίνω, πολλα- 

20 χοῦ δηλοῦται. οὕτω δὲ σὺν ἄλλοις πολλοῖς καὶ τὸ νήφω τοῦ νηφαίνω, οὗ χρήσεως φανερᾶς μὴ οὔσης 
ὅμως Eug ασις γίνεται παρὰ τῷ δειπνοσοφιστῇ ἐν τῷ, νηφαντὸν καὶ ἄοινον. δῆλον γὰρ ὅτι ὡς ὀσφραίνω 
ὀσφραντὸν, ϑερμαίνω ϑερμαντὸν, οὕτω xoi νηφαίνω νηφαντόν. ( Vers. 582.) ' Ev δὲ τῷ, ἀμφή- 
ρίστον ἔϑηκε, ληπτέον ἀπὸ χοινοῦ τὸ ἔλασμα ἐκ τοῦ παρήλασε ῥήματος, ἵνα λέγῃ ὅτι ἔϑηκεν ἂν 
ἀμφίβολον τὸ ἔλασμα. Ὅτι καὶ τὰς ὡς εἰχὸς τῶν ἱππέων δυστυχίας παραδιδοὺς ὃ ποιητὴς, ὡς 

μὲν Μενέλαος δείσας τὸν τῆς γῆς ῥδωχμὸν ἐπεσχέσϑη τοῦ τρέχειν, μετ᾽ ὀλίγα ἐρεῖ. νῦν δὲ λέγει ὅτι 
ἢ ̓παρέλασεν ἂν τὸν Ἄδμητον ὡς ἐῤῥέϑη ὃ "Διομήδης, ἢ ἀμφήριστον ἔϑηκεν, εἰ μὴ κοτέσσατο 60 
αὐτῷ Φοῖβος ᾿Ἵπόλλων, ἐχ χειρῶν δέ οἱ ἔβαλεν, ἤτοι ἐξέβαλεν, ἐξέῤῥιψε, μάστιγα φαεινήν. εἶτα 

( Vers. 585. ) xoi τὴν ἐν τοῖς TOLOVTOLG opio διαγράφων xsvoomovóiav, xal οἵα ἡ TOU νικᾶν ἐν 

αὐτοῖς ἔφεσις, δάκρυον ἐπὶ τῇ ἐκβολῇ τῆς “μάστιγος προχαλεῖται τῷ Διομήδει, ὃν δι᾿ ὅλης τῆς ᾿Ιλιά- 1307 
3o δος οὐχ ἐμάϑομεν οὐδ᾽ ἐπὶ τοῖς μεγίστοις τῶν κινδύνων δακρύσαντα. φησὶ γάρ" τοῖο δ᾽ ἀπ ̓ ὀφϑαλμῶν 

χύτο δάκρυα χωομένοιο, τουτέστι λυπηϑέντος, συγχυϑέντος, ὡς πολλαχοῦ λέγεται. ἐπὶ ὀργῆς γὰρ 

νοηϑῆναι νῦν τὴν λέξιν. οὐκ ἔχει λόγον στεῤῥόν. δαχρύσει ps οὖν xoi Εὔμηλος ἐν roig ἑξῆς, ἀλλὰ πε- 
ριαλγὴς γενόμενος ἐξ ὧν δεινῶς ἔπαϑε. Διομήδης δὲ ἐπὶ δυσελπιστίᾳ ἐνταῦϑα ἐδάχρυσεν , οὕνεχα, 

φησὶ, τὰς μὲν τοῦ Εὐλμήλου c ὅρα ἔτι χαὶ πολὺ μᾶλλον t ἰούσας. οἱ δέ οἱ ἐβλάφϑησαν ἄνευ χέντροιο, 10 

ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν μάστιγος, ϑέοντες. Koi c ὅρα φανερῶς χαὶ νῦν ϑηλείας τὰς τοῦ Εὐμήλου ἵππους, ὡς 

προείρηται. (Vers. 382.) Τὸ δὲ παρήλασε κεχοίνωται tapa roig ὕστερον τροπιχῶς ἐπὶ νίκης τῆς οἱασοῦν. 

Τίς δὲ ἡ φαεινὴ μάστιξ, πολλαχοῦ ἐδηλώϑη,. ( Vers. $87. ) Ev δὲ τῷ, oi δέ oi, ἀστεία ἡ φράσις. 

ἀρκεσϑεὶς γὰρ εἰπεῖν ἐπὶ Τὐμήλου. τὰς n ἀρκεῖται, καὶ ὧδε τῷ οἱ δὲ πρὸς ἔνδειξιν τῶν τοῦ Διο- 

μήδους ἃ ἀῤῥένων ἵππων. γοργότητος δὲ χαὶ ταῦτα. τὸ δὲ βλάφϑησαν σύνηϑες τῷ ποιητῇ, χαϑὰ προ- 

40 δεδήλωται. ὡς δὲ — εἰπεῖν xai ἐβλάβησαν, δηλώσει ἐν τοῖς ἑξῆς ἐν τῷ, ἔβλαβεν ἐν πεδίῳ. 

( Vers. 584. ) "0a δὲ xai "τὸ, ἐκ χειρῶν" εἰ γὰρ μὴ ἀντὶ ἑνιχοῦ νοηϑῇ, ἤγουν ἀντὶ τοῦ ἐχ χειρὸς, ἄμ- 20 

φιδέξιον ἐ ἐν τῷ ἱππεύειν τὸν Διομήδην εἶναι δηλοῖ, ὡς ἀμφοῖν τοῖν χεροῖν μαστίζοντα. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι 

ἁπλότητος ἡ ἡρωικῆς χαὶ τὸ μίαν ἔχειν μάστιγα ἐν τῷ ἡνιοχεῖν. οἱ μέντοι ὕστερον πολλαῖς ἐχρῶντο. καὶ 

τόπος ἣν τῷ δίφρῳ εἰς τὸ κεῖσϑαι αὐτὰς, ὃς ἐκαλεῖτο γρώνη, ὁμωνύμως τὴ παρὰ “Ἱυκόγρον | ϑαλασσίᾳ 

γρώνῃ. φησὶ γοῦν «Ἵλιος Διονύσιος" γρώνη, τὸ κοῖλον τοῦ ἁρματείου δίφρου, εἰς ὃ τὰς μάστιγας οἱ 

ἡνίοχοι ἀπετίϑεντο. τὸ δ᾽ αὐτὸ τοῦτο xui ληνόν τινες ἔλεγον. (Vers. 388.) Ὅτι ἐν τῇ Ὀδυσσείᾳ 



294 PACPOIAZIA 3 Ys39o-—4o. 

uiv τὸ deqalon φαίνεται κεῖσϑαι ἐπὶ τοῦ ἐλπίσιν ἀπατᾶν, ὡς ἀπὸ τοῦ ἔλπω ἐλπαίρω" ἐνταῦϑα δὲ 

ἐπὶ τοῦ ἁπλῶς βλάπτειν, ἐν τῷ, ἐλεφηράμενος Τυδείδην ᾿Απόλλων, οὗ τὴν βλάβην ἡ ̓ 4ϑηνᾶ ἐχϑερα- 
πεύει, δοῦσα ἑτέραν μάστιγα τῷ Διομήδει. ἴσως γὰρ προὐνοήσατο Διομήδης μὴ ἔχειν μίαν μάστιγα; 
κατ᾽ ᾿Αϑηνᾶν ἐκεῖνος ἤτοι φρονίμως διανοηϑείς. διὸ οὐκ εἶπε μετὰ ἄρϑρου τὴν μάστιγα τὴν ἐχπε- 
σοῦσαν δηλαδὴ τῶν χειρῶν, «AX ἀορίστως μάστιγα, ἣν ὥς πὲρ καὶ ἑτέρας εἰκὸς ἔχειν αὐτὸν ἐπὶ 
δίφρου. βλάπτει δὲ τὸν Τυδείδην ὃ ̓ Απόλλων φιλίᾳ τῇ πρὸς τὸν Εὔμηλον, ἣν εἶχε διὰ τὸν αὐτοῦ πατέρα! 423 

δοτὸν ἄδμητον, ὡς μῦϑος δηλοῖ αἰσχροῤῥημονῶν. ἔστι "δὲ ἡ Ὁμηρικὴ ἐνταῦϑα φράσις ( Vers. 390.) 
αὕτη" οὐδ᾽ ἄρ᾽ ᾿Α'ϑηναίην ἐλεφηράμενος λάϑ' ᾿άἀπόλλων Τυδείδην " διὸ μάλα ὦκα μετέσσυτο, δῶκε δέ 
οἱ μάστιγα, μένος δ᾽ ἵπποιιν ἐνῆκεν. Ὁμηριχὸν δὲ τὸ καὶ τὰς τοιαύτας δυστυχίας τε καὶ εὐτυχίας εἴς τι 
ϑεῖον ἀνάγειν, (Vers. 592.) Ὅτι κατὰ τὸν προσεχῶς εἰρημένον μῦϑον κοτέουσα ὥς περ ᾿“πόλλων τῷ 10 
Διομήδεϊ, οὕτως ᾿4ϑηνᾶ τῷ Εὐμήλῳ εἰς ἔσχατον αὐτὸν κινδύνου χατέῤῥιψεν. ἵππειον γάρ οἱ ἦξεν, 
0 ἐστι ἔαξε, ζυγὸν, αἱ δέ οἱ ἵπποι ἀμφὶς ὁδοῦ δραμέτην, ἤγουν ἐνταῦϑα καὶ ἐχεῖ τῆς ὁδοῦ, ῥυμὸς 
δ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἐλύσϑη, αὐτὸς δ᾽ ἐκ δίφροιο παρὰ τροχὸν ἐξεκυλίσϑη ἀγκῶνας τὲ περιδρύφϑη στόμα τὲ 
ὁῖνάς τε, ϑρυλλίχϑη δὲ μέτωπον ἐπ᾽ ὀφρύσι. τὼ δέ οἱ ὄσσε δακρυόφιν πλῆσϑεν, ϑαλερὴ δὲ οἱ ἔσχετο 
φωνή. Καὶ ὅρα ὅτι τὴν παϑητιχὴν ἔννοιαν γλυχάζει παρίσοις ὃ ποιητὴς, τῷ ἐλύσϑη, ἐξεκυλίσϑη, 
ἐδρύφϑη, ἐθρυλλίχϑη. ὧν τὰ μὲν δύο λεῖα καὶ εὔφωνα, τὸ δὲ ἐδρύφϑη καὶ ἐθρυλλίχϑη τῷ πάϑει 
συνεχτραχύνονται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ζυγὸν μὲν ἵππειον λέγει πρὸς διαστολὴν βοείου xoi λοιπῶν, ἐν οἷς καὶ 
0 σταϑμητικός. Τὸ δὲ ἐλύσϑη ἀντὶ τοῦ συνεστράφη τοῖς ἡνίοις ἀπὸ τοῦ εἰλῶ εἰλύω ἀπελεύσει TOU ζ΄. 
(Vers. 595.) Τὸ δὲ ἐδρύφϑη ἀπὸ τοῦ δόρυ τὸ ξύλον, καϑά nov καὶ προδεδήλωται . δορύπτω καὶ συγ- 

4o ᾿χοπῇ δρύπτω, ἵνα λέγηται καϑ' ὁμοιότητα τῶν ἐκδερομένων καὶ ξυομένων δρυῶν, 0 ἐστι ξύλων. 20 
(Vers. 396.) Τὸ δὲ ϑρυλλίσεσϑαι πλεῖόν τι χακὸν δηλοῖ τοῦ. δρύπτεσϑαι. ὠνοματοπεποίηται δὲ, 
καϑὰ xci τὸ ϑραύεσϑαι. ἐξ αὐτοῦ δὲ παρὰ «Ἱνκόφρονι τὸ ϑρύλλιγμα. ἴσως δὲ προὐπόκχειται τοῦ ϑρυλ- 
λίσσειν τὸ ϑρυλλῶ, ἐξ οὗ καὶ ὁ κατὰ φήμην καὶ ὄχλον ϑρύλλος. ταῦτα δὲ ἡ πλείων χθῆσις δι᾿ ἑνὸς αὶ 
οἷδὲ προφέρειν. ( Vers. 403.) ὃ ει γλυκὺ Χωρίον, ἔνϑα τοῖς ἵπποις 0 ̓ Αντίλοχος οὐκ ὀλίγα, καϑά 

που ὃ “ἔχτωρ, ἀλλὰ πολλὰ λαλεῖ, ἐπιτάσσων, χολαχεύων , : συμβουλευόμενος, ἀπειλούμενος, ὡς εἴ 

50 πὲρ ἦσαν λογεκοί. χαὶ πρῶτα μὲν κεχλόμενος y. ἤτοι ἐγκελευόμενος, φησίν" ἔμβητον, χαὶ σφῶι, *rov- 
τέστιν ὑμᾶς αὐτοὺς, τιταίνετον ὅττι τάχιστα, ἤτοι μὲν κείνοισιν ἐριζέμεν, οὔτι κελεύω Τυδείδεω ἵπποισι, 

δαΐφρονος, οἷσιν Ovx νῦν ὥρεξε τάχος, καὶ im αὐτῷ κῦδος ἔϑηκεν. εἶτα ἀξιοῖ τοὺς τοῦ ̓4τρείδου 

χαταλαμβάνειν ἵππους ταχὶ, εἰπών" χιχάνετε μηδὲ λίπησϑον χαρπαλίμως, μὴ σφῶιν, ἤγουν ὑμῶν, 

ἐλεγχείην χαταχεύῃ iu, ϑῆλυς ἐοῦσα. εἶτα καὶ κολαχεύσας ἐν τῷ, τιὴ λίπεσϑε, φέριστοι, ἐπάγει 3o 

ἀπειλητιχῶς " ὧδε γὰρ ἐρέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἑ ἔσται, οὐ σφῶιν, ἤγουν ὑμῖν, κομιδὴ, τουτέστιν ἐπι- 

60 μέλεια, παρὰ Νέστορι ποιμένι "λαῶν ἔσσεται" αὐτίκα δ᾽ ὕμμε χκατακχτένεϊ ὀξέϊ χαλχῷ, at x ἀποχη- 

δήσαντε φερώμεϑα χεῖρον ἀεϑλον" ἀλλ ἐφομαρτεῖτον χαὶ σπεύδετον ὅττι τάχιστα. ταῦτα δ᾽ ἐγὼν 

αὐτὸς χαὶ ἑξῆς. καὶ οἵτω μὲν Διομήδης. οἱ δὲ ἵπποι ἄναχτος ὑποδδείσαντες ὁμοχλὴν, ὡς καὶ ἐν τοῖς 
1308" ἑξῆς αἱ τοῦ Μενελάου πείσονται, αἰδεῖται γὰρ ὃ ποιητὴς κἂν τούτοις τὴν τοῦ λόγου ἀπραξίαν, μᾶλ- 

λον ἐπιδραμέτην ὀλίγον y χρόνον, διὰ τὸ πολὺ γῆρας δηλαδὴ, 6 aep ἄλλοι ἐν τοῖς τοιούτοις ἵπποις δει- 1424: 

xvvovcw. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ μὲν τοῦ "Αντιλόχου ἀφελές ἐστι μόνον ἐνταῦϑα καὶ γλυχύ" Ore δὲ 
Ó ᾿Δχιλλεὺς ὡμίλει τοῖς οἰκείοις ἵπποις, εἶχέ τι χαὶ περιπαϑὲς ὁ ἐκεῖ Aóyog" xol ὅτι προσλαλεῖ τοῖς 

το ἵπποις xci Μενέλαος, oÀi;a μέντοι ἐν τοῖς ἑξῆς" φρενήρης γὰρ ὃ ἀνὴρ, καὶ οὐχ ̓ οὕκτω προσήκων τῇ 
ἀφελείῳ, ὡς ὃ γεώτατος “Αντίλοχος. Ὅρα δὲ τὸ ἔμβητον, ὅ 0 πέρ τοῖς νῦν ἀνϑρώποις εἰς κοινολεξίαν χεῖ- 4o 

TGL, λαμβανόμενον ἐπὶ ἐναγωνίου σπουδῆς, ὡς τοῦ ἀγωνιζομένου ἐκ τοῦ ἔξω εἶναι εἰς ἀγῶνα ἐμβαί- 
VOYTOg. τούτου δὲ τὸ πρῶτον ἑνιχὸν. ἤγουν τὸ ἔμβηϑι, ἔμβα. λέγει ὃ κωμικὸς, xe à καὶ τὸ κατάβηϑι 
κατάβα. Τὸ δὲ, τιταίνετον ὅττι τάχιστα, διασαφεῖται ἐν τῷ, σπεύδετον ὅττι τάχιστα. τιταίνεσϑαι 

γὰρ εἰς δρόμον τὸ σπεύδειν ἔστε C Vers. 407.) Τὸ δὲ, κιχάνειν χαρπαλίμως, ταὐτὸν tQ, &qop Ἱπ- 
20 ποισι τείνεσϑαι δρόμον. ἐν τού "τοις δ᾽ ἔστιν ἰδεῖν συνήϑη ἀδιαφορίαν δυϊχοῦ ἀριϑμοῦ καὶ πληϑυντι- 

χοῦ TOU, ἔμβητον, τιταίνετον, μὴ λίπησθϑον, καὶ αὖϑις τοῦ κιχάνετε καὶ τοῦ λείπεσϑε, ἃ δὴ πάντα 
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ἐπὶ τῆς αὐτῆς ξυνωρίδος κεῖται. (Vers. 406.) Τὸ δὲ, νῦν ὦρεξε τάχος, διαβλητικόν ἐστι τῶν τοῦ 
Διομήδους ἵππων, ἵνα οἱ τοῦ ᾿Αντιλόχου ἐνταϑῶσιν εἰς δρόμον, οἷα δῆϑεν αἰσϑόμενοι ὡς ὡριαῖον 

ἐστὶ τὸ τάχος τοῖς ἀντιδρόμοις 1 ἵπποις. ( Vers. 409. ) Τὸ δὲ ϑῆλυς ἀντὶ τοῦ ϑήλεια δορξ ῦϑα ἐστὶν 

ὁμοίως τῷ ϑῆλυς ἐέρση. Τὸ δὲ, οὐκ ἔσσεται ὑμῖν κομιδὴ παρὰ Νέστορι, καὶ τὸ, αὐτίχα ὑμᾶς κα- 

ταχταγνεῖ, οὐ μόνον ἀφελῶς ἐῤῥέϑη., ἀλλὰ καὶ μᾶλλον παιδευτικῶς, ὡς μηδενὸς παιδὸς δυναμένου 3o 

ποιεῖν ἐπὶ τοῖς τοῦ πατρὸς α βούλεται, εἰ καὶ ἄριστος κατὰ τὸν Νεστορίδην τοῦτον εἴη ἐκεῖνος ὁ παῖς. 
Ὅρα δὲ ὡς ἔσεται εἰπὼν ἀπαϑῶς ἀνωτέρω ἔσται εἰπε τὸ συγχεχομμένον ἐκ τοῦ ἔσεται. (Vers, 413.) 

᾿Ἵποκηδῆσαι δὲ τὸ ἀφροντιστῆσαι, 0 πρὸ ὀλίγου ἀκηδῆσαι εἶπεν, ὡς τῆς ἀπὸ προϑέσεως μὴ ἀργῆς 

οὔσης, ἀλλὰ δηλούσης πέρας καὶ ἀπόϑεσιν τοῦ χήδεσϑαι. εἴη δ᾽ ἂν καὶ ἀντὶ τοῦ ἀκηδιόάσαντες 

10 7 τοιαύτη λέξις, Τὸ δὲ, ἐὰν ἀποχηδήσαντε φερώμεϑα χεῖρον ἄεϑλον, & μὲν καὶ τὸν ᾿ΑΙντίλοχον συμ- 
περιλαμβάνει, ὀρϑῶς συντέταχται, ἵνα χοινούμενος τὴν πρᾶξιν λέγῃ ὅτι, ἐὰν ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἀμελή.- 
σαντες ποιήσωμεν τόδε. εἰ δὲ περὶ μόνων τῶν ἵππων ὁ λόγος ἐστὶ, σόλοικον τὸ σχῆμα φαίνεται. οὐ 
γὰρ ἀσολοίκιστον τὸ εἰπεῖν ὅτι, ἐὰν ἀκηδήσαντες οἱ ἵπποι φερώμεϑα ἡμεῖς χεῖρον ἄεϑλον, ὥστε χατὰ 
τοῦτον τὸν νοῦν ἡ πάνυ πολλὴ σπουδὴ χαὶ ἀγωνία τοῦ ἱππέως οὐκ ἐκράτησε τῆς ὀρϑῆς συντάξεως μέχρι 
παντός. τὴν δὲ ἡνιοχικὴν ὁμοχλὴν ὅτι καὶ δεινὴ καὶ ἐξάκουστος ἢ ἦν καὶ διηνεκὲς ἔργον τοῖς ἱππεύουσι, 
δηλώσει ἐν τοῖς ἑξῆς καὶ 0 ἄνευϑεν ἐόντος ὁμοκλητῆρος ἀκούσας, ἤγουν τοῦ ἀπειλουμένου τοῖς ἵπποις 
ἡνιόχου. (Vers. 404.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὡς τὸ, ἤτοι μὲν κείνοισιν ἐριζέμεν οὔτε κελεύω, οἰχεῖον λεχγϑῆναι 
ἐπὶ τῶν "“ἀναμφηρίστως ὑπερφερόντων. ἐπὶ δὲ μηχανικῆς ἐπινοίας τὸ, ταῦτα δ᾽ ἐγὼν αὐτὸς τεχνήσοικαι 4o 
ἡδὲ νοήσω. λόγος δὲ καὶ τοῦτο ᾿Αντιλόχου πρὸς τοὺς ἵππους. πρωτότυπον δὲ τὸ τεχνήσομαι τοῦ 

20 τεχνάσομαι, ὡς καὶ τὸ τεχνῶ TOU τεχνάζω. τέχνημα δὲ ἢ τέχνασμα καὶ νόημα τῷ ᾿Αντιλόχῳ στεινωπῷ, 
quow, ἐν ὁδῷ παραδύμεναι. καὶ ἔστι καιριωτάτη νῦν λέξις τὸ παραδῦναι, ὃ ἐστιν ἐκ πλαγίου ἐπι- 
δραμεῖν καὶ οὕτως ἔμπροσϑεν γενέσϑαι, 0 καὶ παρεισδῦναι φαμέν. Τὴν δὲ στεινωπὸν, 5j καὶ ἐφεξῆς 
κεῖται, στεῖνος εὐδ᾽ὺς κατωτέρω φησί. χρῆσις δὲ στείνους xoi ἐν τοῖς πρὸ τούτων. χυρίως δὲ στεινω- 

πὸς, ὥς που xai ἀλλαχοῦ, ἔνϑα οὐκ ἔχουσι διαπετάννυσϑαι εἰς ϑέαν, ἀλλ ἀποστενοῦνται οἱ ὦπες. 
᾿Ιστέον δὲ ὅτι τε τῷ στεινωπὸς ἐναντίον icri τὸ εὐρωπὸς, καὶ ὅτε ὡς ἐπὶ πολὺ στενωπὸς ἐλλειπτικῶς 
λέγεται xarà στέρησιν τοῦ ὁδὸς ἢ ῥύμη ἢ τόπος. (Vers. 419.) Ὅτι ὁ ᾿Αντίλοχος κατ᾽ εὐθὺ τρέχων 
ἀπεριπλάνητος xci τὸν προὔχοντα δοκεύων, ὡς ὃ πατὴρ παρήνεσεν, ἰδὼν στεῖνος ὁδοῦ κοίλης τῇ ῥα, 
ἤγουν ὅπου δὴ, εἶχε Μενέλαος ἁματροχιὰς ἀλεείνων, παρατρέψας ἔχε μώνυχας ἵππους ἐκτὸς ὁδοῦ, τῆς 
εὐϑείας δηλονότι, xaÓ' ἣν πρῴην ἤλαυνεν, ὀλίγον δὲ παρακλίνας ἐδίωκεν ἤτοι κατὰ σπουδὴν ἤλαυνε. 

80 Μενελάου δὲ δείσαντος καὶ εἰπόντος, ᾿Αντίλοχε, ἀφρα" δέως ἤτοι ἀνεπιστημόνως ἱππάζεαι, ἀλλ᾽ ἄνεχε 80 
ἵππους, στεινωπὸς γὰρ ὁδὸς, τάχα δ᾽ εὐρυτέρῃ παρελάσεις, μή πὼς ἀμφοτέρους δηλήσεαι ἅρματι 
κύρσας, ᾿Αντίλοχος ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἤλαυνε, κέντρῳ ἐπισπέρχων, ὡς οὐκ ἀΐοντι ἐοικὼς, φιλίαν ἐν 
δευτέρῳ νίχης ϑέμενος. Μενέλαος δὲ ἑκὼν μεϑέηκεν ἐλαύνειν, μή πως συγχύρσειαν ὁδῷ ἔνι μώνυχες 
ἵπποι, δίφρους v' ἀνστρέψειαν ἐὐπλεχέας, κατὰ δ᾽ αὐτοὶ ἐν κονίησι πέσοιεν ἐπειγόμενοι περὶ νἱχης. 
χαὶ ἔστιν ἰδοὺ τοῦτο μῆτις ̓ Αντιλόχου κατὰ πατρικὴν ὑποϑήκην, δι᾿ ἧς τοῦ ἀντιπάλου ἡνιόχου περιγί- 

ἰ42όνεται. στεινωπῷ γὰρ ἐν ὁδῷ παραδὺς καὶ στενοχωρήσας τὸν ᾿Ατρείδην, ἔνϑα γῆς ἢν ῥωχμὸς, ἡνάγχα- 

σεν αὐτὸν στῆναι τοῦ ἐλαύνειν δέει τοῦ καταπεσεῖν ἀμφοτέρους εἰς τὸν Quguóv, χαὶ οὕτω παρέδραμεν. 
οἷα γοῦν ἀκούσει, καὶ οἷον ὄχλον διὰ τοῦτο πείσεται, δηλωϑήσεται ἐν τοῖς ἑξῆς. Ἀέντρον δὲ o σπέρ- 

χονται ἵπποι, κἀνταῦϑα ἡ μάστιξ παρὰ τὸ χεντεῖν, ἀφ᾽ οὗ χαὶ κέντορες ἵππων, οἱ νόῳ ἐπιβάλλοντες 

40 ἱμάσϑλην, ἤγουν μάστιγα, ὃ πὲρ ἐκ μέρους τὸ πᾶν δηλοῖ, ἤτοι &X μόνου τοῦ ἱμιάντος τὴν ἐξ αὐτοῦ 

xol τοῦ ξύλου συγκειμένην μάστιγα. δοκεῖ δὲ κέντρον εἶναι ἄλλως καὶ τὸ ἁπλῶς χεντοῦν, ὡς τὸ βού- 

χέντρον, καὶ τὸ περὶ πτέρναν σιδήριον, ᾧ νύσσονται ἵπποι. διὸ "καὶ τρυγόνος ϑαλασσίας κέντρον ὃο 

λέγεται, καὶ σχορπίου δὲ, χαὶ σφηκὸς , xai ἀλκαίας λέοντος, χαὶ ἑτέρων. τοιούτου δὲ χέντρου. παρώ- 

νυμον χαὶ οἱ κέντρωνες οἵ τε ῥαπτόμενοι xai οἱ γραφόμενοι, ἔτι δὲ χαὶ τὸ ἐγχκεντρίζειν. ἐπὶ φυτῶν, tva 

ὥς n ἐγκεντρίξειν ἐστὶ τὸ ἐγχεντεῖν καὶ ἐμβάλλειν φυτῷ τινὶ χλαδίσχον ἀλλοίου φυτοῦ, οὕτω καὶ χέν- 

τρων ῥαπτὸς μὲν, ᾧ πὲρ ὡσανεὶ παραχεντοῦνται διάφοροι χροαὶ ὑφασμάτων, γραπτὸς δὲ, ᾧ παρατί- 

' 
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ϑένται τοιούτου παραχεντήματος δίχην μέρη ποιημάτων καὶ σείχων. ἄλλοϑεν ἄλλα, ὁποῖα καὶ τὰ ἐν- 
T , , , «t / 

{30θτεῦϑεν χληϑέντα ὁμηρόχεντρα, τουτέστιν οἱ Ομηρικοὶ XEVEQUMEG y *oig ὅμοιοι γένοιτ᾽ ἂν xai ἐξ ὁ ἑτέρων 

ποιητῶν, ἤδη δέ που καὶ ἐκ πεζολογιῶν, ὁποῖοι σκωφϑήσονται εἶναι οἱ μὴ γεννῶτες ῥητορείας οἰκείας, 

ἀλλ ὡς εἰπεῖν, λογοσυλλεχτάδαι ὄντες χαὶ δι ὕλου σπερμολογοῦντες ἐ ἐν ἐγκωμίοις, ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι 

κυρίως κέντρον τὸ στίξον ἐστί. διὸ xal ταὐτὸν παρ᾽ Ὁμήρῳ κέντρον χαὶ acris: ἐκ TOU στίζειν γὰρ 
ἤτοι κεντεῖν ἡ μάστιξ ὡς καὶ ὃ μαστιγίας καὶ τὰ στιχτὰ, οἷς καὶ τὸ βαλιὸν ᾧ φχείωται ἀπὸ τοῦ βάλλειν, 

ὃ πέρ ἐστι κεντεῖν καὶ στίζειν. ( Vers. 420.) “Ῥωχμὸς δὲ καὶ ῥῆγμα ταὐτα ἐστιν, ὡς καὶ ̓ βρωχμὸς xci 
βρέχμα, καὶ πλεχμὸς καὶ πλέχμα. γίνεται δὲ ὁ ῥωχμὸς παρὰ τὸ ῥῆξαι τροπῇ τοῦ ἢ εἰς ὦ. διὸ καὶ 
ὁ ποιητὴς ἐτυμολογῶν ὃ ἅμα καὶ ἑρμηνεύων τὴν λέξιν φησί" ῥωχμὸς ἔην γαίης 1, τουτέστιν ὅπου, χειμέ- 

ριον ἀλὲν, ὃ ἐστι συστραφὲν, συναχϑὲν, ὕδωρ ἐξέῤῥηξεν ὁδοῖο" βάϑυνε δὲ χῶρον ἅπαντα, ὡς εἰναι 

δηλαδὴ τὸν τόπον ταφρώδη. ἔστιν οὺὐν ῥωχμὸς xa Ὅμηρον ἔχρηξις ὁδοῦ ἐτυμολογικῶς, ἢ καὶ ἄλλως 

εἰπεῖν, δωχμός ἐστι χῶρος, ὃν ἐβάϑυνε χειμέριον ὕδωρ ἐχρῆξαν ὁδοῦ. ἀπέῤῥηκται γὰρ ὃ τοιοῦτος 

το χῶρος τῆς τε συνεχείας καὶ τοῦ ὁδεύεσϑαι. ὃ δὲ τοιοῦτος καὶ στεῖνος ὁδοῦ κοίλης ἀνωτέρω iO. 
( Vers. 422.) ᾿“ματροχιαὶ δὲ αἱ ὁμοδρομίαι, ἢ μᾶλλον αἱ ὁμοῦ συμβολαὶ τῶν τροχῶν, εἰπεῖν δὲ καὶ 
χατὰ τοὺς παλαιοὺς, αἱ εἰς ταὐτὸ σύνοδοι τῶν τροχῶν. ( Vers. 425. ) Τὸ δὲ παρατρέψας καὶ παρεχ- 
χλίνας nap ἄλληλα κείμενα δηλοῦσι TGUIO. ( Vers. 4206.) Τὸ δὲ ἄνεχε ἀντὶ τοῦ ἔπεχε, ἀνασείραξε, 

0 δὴ ἀνάπαλιν ἔχει πρὸς TO, εἰχε Μενέλαος, τουτέστιν ἤλαυνε, καὶ ᾿Αντίλοχος ἔχεν ἵππους , οὗ ἑρμη- 
γευτιχὸν τὸ, καὶ πολὺ “μᾶλλον ἔλαυνεν. ἡ δὲ εὐρυτέρα ὁδὸς δῆλον ὅτι τῇ στενωπῷ ἀντίκειται. 

ues 427.) Kei t ὅρα τὸ εὑρυτέρα, ὡς ἐχούσης δῆϑεν καὶ τῆς στεινωποῦ ὁδοῦ εὖρος, εἰ χαὶ βραχὺ 
καὶ ὁδευομένης καὶ αὐτῆς. ἔοικε γὰρ διπλοῦς uiv ῥωχμὸς ἑκατέρωϑεν ἀνεῳγέναι, μέσον δὲ στεινωπὸς 
ὁδὸς ἤτοι στεῖνος ὁδοῦ χλεισουροειδῶς ἐσφίγχϑαι. ἔνϑα ἕν μὲν ἅρμα ἐχώρει. δύο δὲ συμβαλόντα κίν- 
δυνον ἂν ἔπαϑον. αὐτὸ γὰρ χαϑ᾽ αὑτὸ τὸ κοῖλον ἤτοι τὸν ῥωχμὸν οὐκ ἄν τις νοήσοι 0Ó0r. οἱ δὲ 
παλαιοὶ λέγουσι καὶ ὅτι ἐκ τῆς δδοῦ εἰς τὰς ῥωγάδας ᾿Αντίλοχος ἑαυτὸν ἔδωχε, παρατρέψας, ἵνα 
παρελάσῃ, οἷα τὸν ἐντὸς ἔχων δρόμον ὀρϑότερον, καὶ φϑάσῃ ἐπὶ χαμπτῆρα. MevéAaog δὲ ἐξωτέρω 
τὸν ἀσφαλέστερον ἤλαυνε δρόμον, ὅτι δὲ οὐ σαφῶς ταῦτα ἔχει, γνώσεται ὃ συμβιβάζων τῇ “Ομηρικῇ 

20 φράσει αὐτά. *(Vers. 428.) Τὸ δὲ παρελάσεις ἀντὶ τοῦ παραδραμεῖς, νικήσεις, ὡς καὶ πρὸ ολίγων. 
Τὸ δὲ ἀμφοτέρους ἔχει τι ἀσαφὲς διὰ τὴν τοῦ λέγοντος σύγχυσιν. οὐ δηλοῖ μὲν γὰρ, τίνας ἀμφοτέρους 
φησὶν, εἴτε ἵππους, εἴτε καὶ μή" δοχεῖ δὲ μᾶλλον δηλοῦν τοὺς ἡνιόχους, τὸν ᾿Δτρείδην καὶ τὸν τοῦ 
Νέστορος. (Vers. 450.) Κύρσαι δὲ ἅρματι xoi ἐν ὁδῷ συγκύρσαι τὸ προσκροῦσαι δηλοῖ κατά τινὰ 
συγχυρίαν ὁμοῦ γενόμενον ἤγουν εἰς ev ἐλϑόντα. (Vers. 454.) Μεϑέηκε δὲ ἀντὶ τοῦ ἡμέλησεν éx τοῦ 
εϑίημι, ἐξ οὗ καὶ μεϑήμων ὃ ἀμελητὴς, καὶ μεϑημοσύνη ἡ ἀμέλεια, καὶ ἡ μέϑη καὶ τὸ μέϑυ, ὡς 
καὶ ἀλλαχοῦ εἴρηται. ἐναντίον δὲ τὸ μεϑεῖναι πρὸς τὸ ἐφεῖναι, 0 δηλοῖ τὸ ἐντείλασθαι, ἀφ᾽ οὗ καὶ 
ἐφήσεσϑαι τὸ ἐντελεῖσϑαι πρὸ ὀλίγων που εἶπεν ᾧ ποιητής. (Vers. 437.) Τὸ δὲ, ἐπειγόμενοι περὶ 
νίκης, ἀστείως πρόσχειται ὡς μὴ δέον ὃν προφανεῖ κινδύνῳ διὰ νίχην τοιαύτην ἐπιβαλεῖν. ᾿Εν τούτοις 
δὲ xal μετρῶν ὃ ποιητὴς, ὅσον οἱ τοῦ ᾿ἀντιλόχου μὲν ἐπέδραμον ἵπποι μετὰ τὸν κατὰ Μενελάου δόλον, 
αἱ δὲ τοῦ Μενελάου λειφϑεῖσαι ἠρώησαν ὀπίσσω, (Vers. 451.) φησίν" ὅσσα δὲ δίσκου οὖρα κατωμα- 
δίοιο πέλονται. ὅντ᾽ αἰζηὸς ἀφῆκεν ἀνὴρ πειρώμενος ἥβης. τόσσον ἐπιδραμέτην, τουτέστι προέδραμον, 
ἢ ἐπὶ πλέον ἔδραμον. οὕτω γὰρ ἑξῆς καὶ οἱ τοῦ MevsAaov μᾶλλον "ἐπιδραμέτην, οὐ προδραμόντες τῶν 
τοῦ ᾿Αντιλόχου, ἀλλὰ τὸν δρόμον ἐπιτείναντες. Τὸ δὲ, ἠρώησαν ὀπίσω, “περιφραστικῶς καὶ διαλελυ- 
μένως ῥηϑὲν δηλοῖ τὸ ἀνεχώρησαν, ἀνεπόδισαν. τοιοῦτον γὰρ τὸ ὀπίσω ὥρμησαν, ὃ περ ἠδύνατο ἀνη- 

ρώησαν εἰπεῖν, εἴ iei ἤϑελεν, ὡς πέρ χαὶ τὸ ἐχτὸς ὥρμησαν τῆς ὁδοῦ ἐξηρώησαν ἐ d ἕν τοῖς ἐφεξῆς. 
ἡρώησαν δὲ ὀπίσω αἱ τοῦ Μενελάου Ἱ ἵπποι, ἀνασειρασϑεῖσαι δηλαδὴ, ὡς ἂν μιὴ ἐμπέσοιεν τῷ ῥωχμῷ. 

Οὖρα δὲ δίσκου οἱ παλαιοὶ τὰ ὁρμήματά φασι παρὰ τὸ Opovo τὸ ὁρμῶ. xai νῦν μὲν διαλύσας τὰς. 

λ ἕ ἕξεις ἔφη. μετ᾽ ὀλίγα δὲ ὑφὲν συνϑέτως ἐρεῖ δίσκουρα. τινὰ μέντοι τῶν ἀντιγράφων zai ἐχεῖνο δίσχ᾽ 

οὖρα ἔχουσιν ἐν δυσὶ μέρεσι λόγου κατὰ συναλοιφήν. μεταπέπλασται δὲ 0 οὖρος εἰς τὸ ἐνταῦϑα οὖρον 

ἤγουν ὡς ἐῤῥέϑη ὅρμημα, χαϑὰ xoi εἰς τὸ λύϑρον ὃ λύϑρος, οὗ χρῆσις παρὰ τῷ Ὀππιανῷ, καϑὰ 

ιο 
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xoi ὃ κατὰ epi Ὅμηρος εἰς τὸ Ὅμηρον, ὅϑεν χαὶ τὸ ̓ ὁμηρεύειν καὶ ἡ ὁμηρεία. Κατωμάδιος δὲ 
δίσκος ὃ τῆς χειρὸς ἀνατεινομένης ἀπὸ ὥμου πεμπόμενος. οὕτω yog χαὶ κατωμαδόν τις ἵππους ἐλαύνει, 

142θἀνάγων τὴν μάστιγα χατ᾽ ὥμους, χἀχεῖϑεν αὐτὴν κατάγων τῶν ἵππων. τὸ δὲ εἰπεῖν χκατωμάδιον δίοκον, 
ὃν ὡς εἰχὸς ἐπὶ τὰ ὀπίσω τις ἀφίησιν, ἀνιστόρητόν ἐστι καὶ "ἀμάρτυρον. ( Vers. 432. ) Αἰζηὸς óB4o 
φανερῶς ἐνταῦϑα ὁ νέος καὶ ἔχων ἥβην, ὃς καὶ ἐπὶ μαχρὸν ἔχοι ον πέμπειν τὸν δίσκον. ( Vers. 469. ) 
Ὅτι πρὸς τὸν ἐν τῷ νομίζεσϑαι ἀγαθὸν ἀλλοῖον φανέγτα οἰκεῖον ety , ὃ περ ὃ Μενέλαος πρὸς ᾽4ν»- 
τίλοχον" οὔτις σεῖο βροτῶν Ολοώτερος ἄλλος" ἔῤῥ᾽ , ἐπεὶ οὔ σ᾽ ἐτυμόν γε ἤγουν ἀληϑῶς φάμεν πεπνύ- 
σϑαι. παρῴδηται δὲ τὸ, βροτῶν ὁλοώτερος, ἐχ τοῦ, οὔτις σεῖο ϑεῶν ὁλοώτερος. πρὸς δὲ τὸν μὴ 
δίχα ὕρχου ἀποισόμενον 0 ϑέλει, ῥηϑήσεται τὸ, ἀλλ οὐ μὰν οὐδ᾽ ὡς ἄτερ, ὕρκου oto» ἄεϑλον. Mevé- 

10 A«og δὲ πρὸς τὸν αὐτὸν καὶ τοῦτο φησί. Σπουδῆς δὲ δηλωτιχὸν τὸ, οἱ δὲ ἄνακτος ὑποδδείσαντες ὃ ομο- 
χλὴν μᾶλλον ἐπέδραμον, 0 καὶ πρὸ βραχέων κεῖται. (Vers, 4 46. Ν Or. τὴν τοῦ φϑάσαι λέξιν διὰ τοῦ 3j 
φησὶν Ὅμηρος ἐν τῷ, φϑήσονται τούτοισι πόδες χαὶ γοῦνα χαμόντα ἢ ὑμῖν. ἄμφω γὰρ ἀτέμβονται 
ἤτοι στέρονται γεόκτητος. χρήσιμος δέ ποτε ὃ λόγος ἐρεϑίσαι νέους, εἰ συντρέχοιεν γηραιοῖς. Meve- 50 
λάου δὲ ταῦτα πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ ἵππους, ὃς λαλεῖ μέντοι χαὶ αὐτὸς τούτοις, καϑὰ καὶ "Ἀντίλοχος" οὐ 
μακρὰ δὲ, ὡς καὶ προείρηται, οἷα ἀρχεσϑεὶς εἰπεῖν τὸ, μὴ pot ἐρύκεσιϑον, μηδ᾽ ἕστατον ἀχνυμένω 
κῆρ. φϑήσονται γὰρ τούτοισι πόδες, καὶ ἑξῆς ὡς ἀνωτέρω ἐγράφη. παῦρα γὰρ καὶ νῦν λαλεῖ xol οὐ 

πολύμυϑός ἐστι. γίνεται δὲ τὸ φϑήσονται 7 ἢ ἐκ τοῦ φϑῶ φϑήσω ἢ ü μᾶλλον ἐκ τοῦ φϑῆμε, ὅϑεν χαὶ 
ὁ παραφϑάμενος καὶ ὃ φϑὰς καὶ τὸ ἔφϑη. τὸ δὲ γε ἔφϑασε xci "τὰ κατ᾽ αὐτὸ δοκεῖ ἐχ παραγώγ ov θο 
τοῦ φϑῶ φϑαζω ) γίνεσϑαι. τὸ δὲ φϑῶ ἐκ τοῦ φῶ τὸ qaíivo πλεονασμῷ τοῦ ϑ', ἢ ἐκ τοῦ ὁμοίου φῶ, 

20 xai τοῦ ϑῶ τὸ τίϑημι, ἤγουν ποιῶ, τὸ γὰρ φϑάσαν γενέσθαι πέφανται καὶ τέϑειται. ( Vers, 443.) 

Τὸ δὲ ἕστατον ix τοῦ ἕστακα παρακειμένου δασύλνεται. ἑστάκατον γὰρ ἐκεῖϑεν τὸ “Τρίτον δυϊχὸν xc11310 
συγχοπῇ ἕστατον. ( Vers. 448.) Ὅτι ϑεωρικὸν r0, οἱ δ᾽ ἐν ἀγῶνι. καϑήμενοι. εἰσορόωντο ἵππους" τοὶ 

δ᾽ ἐπέτοντο κονίοντες πεδίοιο. ( Vers. 451.) Ὅτι ᾿Ιδομενεὺς ἐκτὸς ἀγῶνος ὑπέρτατος ἐν περιωπῇ ὡς 

ἐχρὴν καϑήμενος xoi διὰ τοῦτο βλέπων ὀξύτερον τῶν λοιπῶν ὡς χαὶ τῶν χαϑημένων ὃ ἱστάμενος, ἔτι 

δὲ χαὶ ὁμοκλητῆρος ἀκούσας; ὃ περ καὶ προεγράφη, χαὶ ὄψει καὶ «xor σημηνάμενος ἐφράσατό, φησιν, 
ἵππους, τοὺς προϑέοντας δηλαδὴ, ἔγνω δὲ καὶ τὸν ὡς προείρηται ὁμοκλητῆρα. μάλιστα δὲ ἀπὸ παρα- 
σήμον χροιᾶς ἵππου. μανϑάνει τὸ πᾶν. φησὶ γὰρ Ὅμηρος" φράσατο δ᾽ ἵππον ἀριπρεπέα προὔχοντα, 
ὃς τὸ μὲν ἄλλο τόσον “φοῖνιξ ἦν, à δὲ μετώπῳ λευχὸν σῆμα τέτυχτο περίτροχον τε tan. 
(Vers. 455.) Koi ὅρα ὅτι καϑηγητὴς γέγονε τοῖς μετ᾽ αὐτὸν ὃ ποιητὴς xai τοῦ τοιαῦτα £V ἵπποις 

So παρασημαίνεσϑαι, & φασιν οἱ χυδαϊζοντες σύσσημα. (Vers. 452.) Σημείωσαι δὲ ὅτι “Εχτορα μέν 
που ἀχοῦσαι ὁμοχλητῆρα ἔχει τι χαὶ σχώμματος, ὡς καὶ προδεδήλωται, ὁμοχλητὴρ δὲ νῦν ὁ Διομήδης 
οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἄλλως λέγεται, ὡς δέον ὃν ἀναγκαίως τὸν ἡνιοχοῦν τα ἐμβοᾶσϑαι ἵπποις 
xora. ὁμοχλήν. (Vers. 453.) Τὸ δὲ, φράσατο ἵππον, ἐπιδιόρϑωσίς ἐστι τοῦ, ἐφράσατο ἵππους. 
δηλοῖ γὰρ μὴ τοὺς δύο, ἀλλὰ τὸν ἕνα μάλιστα φράσασϑαι. Τὸ δὲ ἀριπρεπέα ταὐτόν ἐστι τῷ ἐκπρε- 
πέα ἐν πολλοῖς. ἐπίτασιν γὰρ σημαίνει χαὶ ἡ ἐκ πρόϑεσις ἐνταῦϑα, ὡς καὶ τὸ «QU ἐπίῤῥημα. 
(Vers. 454,) Τὸ δὲ, τὸ μὲν ἄλλο τόσον, σχῆμα ἐστὶν ᾿Ομηρικὸν, κείμενον, ὡς καὶ προπαρέση- 
μάνϑη, ἐπὶ τῶν παρ᾽ ὀλίγον ἐντελῶς ἐχόντων χατά τι. καὶ σημαίνει τὸ πᾶν καὶ μιχροῦ δεῖν ὅλον. 
τοιοῦτον πρὸ τούτων ἐπὶ "L«ropog τὸ, τοῦ δὲ καὶ ἄλλο τόσον μὲν ὕπλοις ἐκρύπτετο, χαὶ ἐπὶ τῶν κατὰ 
Ἥφαιστον T0, 0l τρίποδες τύσον μὲν ἔχον τέλος καὶ ἑξῆς. οὕτω γοῦν καὶ ἐνταῦϑα φησὶν ὅτι. ὁ ἕτερος 

4o τῶν τοῦ “ιομήδους 1 ἵππων τὸ μὲν ἄλλο τόσον, ἤγουν. τὸ μὲν ἄλλο ὅλον, τοῦ σώματος φοῖνιξ ἣν, ἐν δὲ 

μετώπῳ λευκὸν εἰχε σῆμα, ὡς πὲρ καὶ ὃ " Exro τὸ μὲν ἄλλο πᾶν σῶμα ἐκρύπτετο, περὶ δὲ τὰς ἄνω 

κλεῖδας ? ἐφαίνετο, χαὶ οἱ τρίποδες δὲ τὸ μὲν ἄλλο πᾶν εἶχον, οὔατα δὲ οὔπω. οἱ μέντοι γλωσσογράφοι 

χατὰ τοὺς παλαιοὺς τὸ τόσον ἀντὶ τοῦ σῶμα. φασὶν, ἵνα λέγ ἢ ὅτι τὸ μὲν ἄλλο σῶμα εἶχε τοιῶσδε. 

(οῖνιξ δὲ νῦν ὁ πυῤῥὸς, ὕϑεν καὶ φοίνιχες U ὀπώρα διὰ τὸ ὁμοιόχ ἴροον, ἤδη δὲ xai τὸ ἐϑυιχὸν, ἐπεὶ 
καὶ οἱ ἐρυϑραῖοι ἀνέχαϑεν *ol αὐτοὶ, ὡς ταὐτὸν ὃν οὕτως αὐτοὺς ἢ οὕτω χαλέσαι, ἐπεὶ χαὶ ὅμοιόν 20 

1427ἐστὶν ἐρυϑρὸν εἰπεῖν. χρῶμα καὶ. φοινιχοῦν, περὶ ὧν δεδήλωται καὶ ἐν τοῖς τοῦ περιηγητοῦ, ἴσως δὲ 
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ἐντεῦϑεν xal Φοῖνιξ τὸ κύριον ὄνομα: διὰ τὸ ὡς εἰχὸς ἐν αὐτῷ φοιγνίχεον τῆς χροιᾶς, 0 καὶ τὸν ᾿Ερύ- 
ϑραν τὸ κύριον ἐπενοήσατο, xai τὸν ἐρυϑῖνον ἰχϑὺν xci τὸν ᾿Ερευϑαλί (Qva. προηγεῖταε δὲ τοῦ φοίνικος 

3] ἵππου Ἵ τινος ἑτεροίου ὁ φόνος, ὃς δηλοῖ τὸ αἷμα. ἐχεῖϑεν γὰρ τὰ τοιαῦτα ἐρυϑρά πως ὕντα κατ᾽ 
αὐτό. Mera 455.) Τὸ δὲ σῆμα γενικὴ λέξις ἐπί τε τῆς νῦν δηλουμένης ἐννοίας λεγομένη καὶ ἐπὶ ἄλλων 

διαφόρων, ἐν οἷς καὶ τὸ, ξύλον &vov σῆμα βροτοῦ τεϑνεῶτος. τούτου δὲ τοῦ γένους εἴρηται χαὶ τὸ 

νεχρικὸν σῆμα ἤγουν ὃ τάφος. καὶ αὐτὸ γὰρ οὕτω καλεῖται διὰ τὸ σημαίνειν, ὡς ἐν αὐτῷ χεῖταί τις. 
χαὶ καλεῖται οὕτως ἐξοχικῶς εὐφήμῳ λόγῳ κατά τι χύριον. διὸ σῆμα μὲν λέγεται, οὐ μὴν xoi σημεῖον 
ῥητῶς, εἰ xci ἄλλως ἐχρῆν κατά ys τὸν μνῆμα μνημεῖον. Τὸ δὲ περίτροχον, 0 ἐστι περιφερὲς, τὴν 

αὐτὴν ἐτυμολογίαν ἔχει τῷ τροχῷ. Τὸ δὲ, χαϑὰ μήνη, 0 ἐστι σελήνη, πιϑανὸν ποιεῖ τὸ πόῤῥωθεν 
τὸν ἵππον βλέπεσϑαι. διάδηλος γὰρ ἣν μαχρόϑεν τῇ τοιαύτῃ λευχότητι. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τοὺς τοιού- 10 

ὅοτους ἵππους ἀρίστους ὃ Χαμαιλέων ἱστορεῖ, *wg φασιν οἱ ὑπομνηματισταί. Τὺ δὲ, ἠῦτε μήνη, χρή- 
σιμὸν γέγονεν καὶ πρὸ τούτων τῷ ποιητῇ σεμνότερον ἐν τῇ κατὰ τὸ ᾿Αχίλλειον σάκος παραβολῇ περι: 
γραφὲν καὶ ἐχεῖ τισὶν οὕτω λέξεσιν ἐν τῷ, τοῦ δ᾽ ἀπάνευϑε σέλας γένετ᾽ ἠῦτε μήνης. χαὶ ἔστι λαμπρο- 
τέρα ἐχείνη τῆς ἐνταῦϑα παραβολῆς. ( Vers. 458.) Ὅτι ὁ μὴ ἀκριβούμενος & περ ὁρᾷ, εἴποι ἂν, 
ὦ φίλοι, οἷος ἐγὼν αὐγάζομαι, ἠὲ xoi ὑμεῖς; ὁμοίως χαὶ τὸ, οὔ πη δύναμαι ἰδέειν, πάντῃ δέ μοι 

000€ ἀμπεδίον, ἤγουν ἀνὰ πεδιάδα, παπταίνετον εἰσορόωντι" ἀλλὰ ἴδεσϑε καὶ ὕμμες ἀνασταδὸν., oU 
40 γὰρ ἔγωγε εὖ διαγινώσκω. ἔστι δὲ ταὐτὸν ἐνταῦϑα αὐγάσασϑαι xci ἰδεῖν. *'leréov δὲ ὡς ἐνταῦϑα 

᾿Ιδομενεὺς ἐρωτᾷ ἢ ἀληϑῶς ἴσως ἀπορῶν 1 μᾶλλον ἀκκιζόμενος ὡς οἷα διαπιστῶν ἑαυτῷ, ὦ φίλοι 

-“ργείων ἡγήτορες , μόνος ἐγὼ ἵππους ὡς ἐῤῥέϑη αὐγάζομαι, ἢ καὶ ὑμεῖς; ἄλλοι μοι δοκέουσι παροί- 
τέροι ἔμμεναι ἵπποι, ἄλλος δ᾽ ἡνίοχος. ἰνδάλλεται" αἱ δέ που αὐτοῦ ἔβλαβεν ἐν πεδίῳ, ἤγουν ἐβλάβη- 20 

σαν, αἵ κεῖσε φέρτεραν ἡσαν" ἤτοι γὰρ τὰς, ἤγουν ταύτας, πρῶτα ἴδον περὶ τέρμα βαλούσας, γῦν 
δ᾽ οὔ πη δύναμαι ἰδέειν, καὶ ἑξῆς ὡς τῶν. Εἴτα τὸ, ἠὲ τὸν ἡνίοχον φύγον ἡνία, οὐδὲ 

5o δυνάσϑη εὖ σχεϑέειν περὶ τέρμα, καὶ οὐχ ἐτύχησεν ἑλίξας, ἔνϑα μιν ἐχπεσέειν ὀΐω xara ϑ' ἅρματα 

ἄξαι, αἱ δ᾽ ἐξηρώησαν,, ἐπεὶ μένος ἔλλαβε ϑυμόν" ἀλλὰ ἴδεσϑε καὶ ὕμμες ἀνασταδὸν, ὡς xci προείρη- 

ται, OU γὰρ ἔγωγε εὖ διαγινώσχω, δοκέει δέ μοι ἔμμεναι ἀνὴρ ““ἰτωλὸς γενεὴν; μετὰ δ᾽ ᾿Φργείοισιν 
ἀνάσσει, Τυδέος Innoóauov υἱὸς» χρατερὸς Διομήδης. Καὶ ὃ ὅρα τὸν ἔπαινον τοῦ ἥρωος, δοχοῦντα 

μὲν ἄκαιρον εἶναι, ἐμφαίνοντα δὲ ὡς φιλίως Ó ̓ Ιδομενεὺς ὁ ἔχεν τῷ Διομήδει, καὶ οὐδὲ πάνυ ἄχϑεται οἷς 

ὃ Βὔμηλος δυστυχεῖ. "Ετι ὅρα καὶ ὡς ἀπορήσας xoi εἰπὼν, ἠὲ τὸν ἡνίοχον ἔφυγον ἡνία, ov προσέϑετο 
ἀχολούϑως ὃ ̓ Ιδομενεὺς ὅτι ἢ τόδε 3j τι ἕτερον ἔπαϑεν, ὡς μήτε τοῦ σχεδιασμοῦ διδόντος εὐπορεῖν ταῖς 
ἐννοίαις, καὶ ὅτι οὐδὲ εἰχῇ ἐϑέλει δυσφημεῖν χατὰ τοῦ Εὐμήλου χαὶ δυστυχίας αὐτοῦ λογίξεσϑαι. 20 
δύναται δὲ καὶ μὴ ἀπορητικῶς λεγϑῆναι τὸ ἠὲ, ἀλλ᾽ ὡς οἷον πρὸς λύσιν ἀπορίας ὁμοίως τῷ, ἢ οὐκ 

60 [Ἄργεος ἦεν ᾿“Ιχαϊχοῦ, τουτέστιν ἴσως οὐχ ἦν ἐν τῷ More. χανταῦϑα * γὰρ ὁμοίως ἔστιν εἰπεῖν ὅτι 
ὃ δεῖνα ἐξέπεσε τοῦ τέρματος, χαὶ πάντως ἢ totg αὐτὸν ἔψυγον τὰ ἡνία. ᾿Ιστέον δὲ χαὶ ὡς οὐ μάτην 

᾿Ιδομενεὺς περιέργως ϑεᾶται τῆς περιωπῆς γενόμενος, ἀλλ᾽ ὅτι χαϑὰ τῷ Νέστορι διὰ τὸν υἱὸν, οὕτω 

καὶ αὐτῷ μέτεστί τι τοῦ ἀγῶνος διὰ τὸν ϑεράποντα ]ηριόνην. διὸ καὶ παρασημειοῦται τὰ κατὰ τὸν 

ἄριστον Βύὔμηλον ὡς οἷον ἀντίπαλον ἑαυτῷ, παραμυϑησόμενος ἐπὶ τῇ τοῦ Μηριόνου ἐλαττώσει, ἐὰν 
καὶ ὃ ἄριστος ἔλθοι πανύστατος., καί που χαὶ χαίρων, εἴ πὲρ ὁ τοιοῦτος Aug? ἐν δρόμῳ, ἵνα ovva- 

1311τυχήσῃ τῷ Μηριόνῃ, χαὶ διὰ ταῦτα οὐδὲ βαρυνόμενος c gl παροίτεροί εἰσίν οἱ τοῦ Διομήδους | ἵπποι. 
ἔστι δὲ τὸ παροίτεροι ταὐτὸν τῷ φέρτεροι καὶ τῷ, οἱ πάροιϑεν. ἄμφω δ᾽ ἀντίχεινται πρὸς τὸ δεύτεροι. 
διὸ φησίν" οἱ δεύτεροι οἵ πὲ πάροιϑεν. ἡ δὲ παραγωγὴ τοῦ παροίτερος ὁμοία τῇ μυχὸς μυχοίτατοςβ. 4o 

( Vers. 460.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι τὸ δοκεῖν ταὐτὸν εἶναι δοξάζει ' Ὅμηρος τῷ ἰνδάλλεσϑαι ἐν τῷ, ἄλλοι μοι 428 
δοχέουσι, καὶ ἄλλος ἰνδάλλεται. λέγεται δὲ ἐπὶ εἰκασμοῦ καὶ ὁμοιώσεως χαὶ δοκήσεως τὸ ἐνδάλλεσϑαι, 
ἀφ᾽ οὗ καὶ ἐπὶ εἰδώλων τὸ ἴνδαλμα λέγεται. ἰνδάλλεται δέ τις χαὶ ἐν ὀνείρασιν. ἂντίχειται δὲ πρὸς τὸ ἰν- 
δάλλεσϑαι xol τὸ δοχεῖν τὸ εὖ διαγινώσκειν. γίνεται δὲ τὸ ἰνδάλλω ἐκ τοῦ εἴδω τὸ ὁμοιῶ, τρδπέντος TOU L 

εἰς » ὡς ἐπὶ τοῦ αἰεὶ αἰὲν, χαὶ αὐτίκα τετραμμένου καὶ τοῦ i εἰς ἴ, ὡς ἐπὶ τοῦ ἔχω ἴσχω καὶ τῶν 

ὁμοίων γίνεται. ( Vers. 461, ) Τὸ δὲ, ai δὲ ἔβλαβεν, παρασήμως καὶ νῦν δηλοῖ τὰς τοῦ Εὐμηΐλου᾽ 
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ἵππους ἐν μόναις ταύταις ταῖς. δυσὶ συλλαβαῖς. ( Vers. 462.) Τέρμα δὲ φανερῶς ἐνταῦϑα τὸν 
xem i, Qo. λέγει ἐν τῷ. περὶ τέρμα f βαλούσας, ἤγουν χαμψάσας καὶ τοῦ τέρματος ἐπιτυχούσας, οὗ τὸ 

ἐναντίον οὐκ ἐτύχησεν "t MC οὗ ἐρμηνευτικὸν τὸ, οὐκ ἐδυνάσϑη εὖ σχεϑέειν περὶ τέρμα j ἤγουν οὐκ 
ἡδυ"νήϑη σχεῖν τὰς ἵππους περὶ τὴν νύσσαν, ὥστε ἑλίξαι zai οὕτω περὶ τέρμα βαλεῖν, 0 ἐστιν ἐπιτυ- 10 
χεῖν τῆς ἑλίξεως, xara τὸ, ἡ δὲ φερὰς ἐπέβαλλεν, ἤγουν ἐπέτυχε τοῦ εἰς αὐτὰς πλόου ἡ ναῦς. 
(Υ:5..459.) Ὅρα δὲ καὶ τὸ ἐδυνάσϑη, ὡς ἀπὸ τοῦ δυνάζω, ἀῤῥήτου ῥήματος, γεγονός. ἐνταῦϑα δὲ 

γράφουσιν οἱ παλαιοὶ καὶ ὅτι εἰωϑότα καὶ τὰ κατὰ τὸν ᾿Ιδομενέα ταῦτα ἐν ἀγῶνι. ϑρύπτονται γάρ 
τινες ὡς μὴ ἀκριβῶς ϑεώμενοι. οἱ δὲ καὶ ἐν 1j «t καταλαζονείονται τῶν πολλῶν. οὐ μόνον γοῦν, φησὶν, 
᾿Ιδομενεὺς : ὡς ἄλλοι μοι δοκέουσι pieno ἔμμεναι ἵπποι; xai ἄλλος ἡνίοχος ἰνδαλλεται, ἀλλὰ χαὶ 
ὅτι ἐχπεσέειν ὀΐω τὸν Εὔμηλον καὶ ἑξῆς" (ὁ δὴ πάντα οὕτω συνέβη ἀληϑῶς, χαὶ οὐ χατὰ δόκησιν.. πρω- 

ϑύστερον δὲ τὸ ἐχπεσεῖν καὶ ἅρμα κατάξαι. δῆλον γὰρ wg κατεαγότος τοῦ ἅρματος εἶτα κατέπεσεν 
ὃ ἡνίοχος. To δὲ ἐξηρώησαν δίχα προϑέσεῳς πρὸ τούτων ἐῤῥέϑη. Τὸ δὲ, μένος ἔλλαβε ϑυμὸν, ἀντὶ 
τοῦ προεϑυμήϑησαν 7j καὶ ἐθυμώϑησαν αἱ ἵπποι. ( Vers. 4 75. ) Ὅτι φιλοτιμησάμενος ὁ ποιητὴς, ὡς 

ἐξὸν ἐχϑέσϑαι *ra τοῖς ἱππικοῖς ἀγῶσι συμπίπτοντα, ὡς εἰχὸς, ὧν ἔστι πρὸς ἄλλοις χαὶ τὸ προσπαϑῶς 20 

ἑκάστοις ἔχειν μέρεσι καὶ ἁψιμαχίας ἐν λόγοις τίϑεσϑαι καὶ χρήμασι ζημιοῦν ἑαυτοὺς ἐπὶ λύσει φιλο- 
γεικίας xoi κριτὰς ἑαυτοῖς χαϑίζειν, τὸν μὲν ᾿ἰδομενέα ἐποίησεν εἰπόντα ὅσα ἐῤῥέϑη, Αἴας δὲ 0 o- 
κρὸς εἰς οὐδὲν δέον ϑυμὸν ἀναλαβὼν, αἰσχρῶς φησὶν ἐνένιπεν ἤτοι λόγοις ἐπέπληξεν, εἰπών" ᾿Ιδομενεῦ, 
τί πάρος λαβρεύεαι; αἱ δέ τ᾽ ἄνευϑεν ἵπποι ἀερσίποδες πολέος πεδίοιο δίενται. Eire ( Vers. 476.) καὶ 
ἀμβλυωπίαν εἰκῇ οὕτως ὀνειδίξων αὐ"τῷ φησίν" οὔτε νεώτατός ἐσσι μετ᾽ ᾿Ζργείοισι τοσοῦτον, οὔ τέ τοι $o 
ὀξύτατον χεςαλῆς ἐκδέρκεται 0006, ὥστε δηλαδὴ τῇ ϑέῳ τέμνεσϑαι ὀξὺ τὸν ὑποχείμενον ἀέρα. εἰτα 

καὶ ἐπιτείνων τὸ σκῶμμα καὶ διδάσχειν δὲ ἐθέλων, ἐπάγει" ἀλλ aiu μύϑοις λαβρεύεαι, οὐδέ τί σε 
χρὴ "λαβρογόρην ἔμεναι" πάρα γὰρ καὶ ἀμείνονες ἄλλοι. Koi ὅρα ἐνταῦϑα oiov τι τὸ ἀσχέπτως λαλεῖν. 
0 γὰρ λαβρογόρην τὸν ᾿Ιδομενέα σκώπτων ἁλώσεται ψεύδους εἰς τὸ πᾶν καὶ ἀφροσύνης αὐτὸς, εἰ μηδὲν 

ἰδὼν μήτε εἰδὼς τὸν εὖ εἰδότα λόγοις αἰσχύνει, ἀπεναν"είας πάντῃ ἐκείνῳ ἐλϑὼν ἐν τῷ εἰπεῖν ὅτε áo 
ἵπποι δ᾽ αὐτε ἕασιν ἤγουν εἰσὶ παροίτεραι, «t τὸ πάρος περ, Πυμήλου, ἐν δ᾽ αὐτὸς ἔχων εὔληρα βέβη- 

142θ0χεν 7) ἐμβέβηχε τῷ δίφρῳ ἡνιοχῶν. (Vers. 481.) δύληρα δὲ λέγει μὲν τὰ ἡνία. ἅπαξ δὲ καὶ τὴν 

3o 

τοιαύτην ἔφη λέξιν, ἐνταῦϑα δηλαδή. γίνετᾷι δὲ παρὰ τὸ εἰλεῖν, ὅϑεν καὶ ἡ εὐλὴ, τροπὴ τοῦ V εἰς t, 
δι᾿ ὧν ἔστι τοὺς ἵππους εἰλεῖσϑαι, 0 ἐστι συστρέφεσϑαι. καὶ ἔστι μὲν ταὐτὸν ἡνία ἔχειν καὶ εὔληρα 

ἔχειν, πλὴν ἐκεῖϑεν uiv δ' ἡνίοχος σύγκειται συνήϑους οὔσης τῆς λέξεως; ἀπὸ δὲ τοῦ εὔληρα ἔχειν τολ- 
μηρὸς ἂν εἴη 0 ἀναιδευσάδμενος συνθεῖναι ὄνομα. ἀλλ οὕτω μὲν, ὡς ἐῤῥέϑη, ὁ “οκρὸς .4iag.5o 
C Vers. 483.) ᾿Ιδομενεὺς δὲ φιλόνεικον χαὶ κακολόγονικαί τινὰ οὐδαμινὸν ὡς emi) τὸν Aiavra καλεῖ, 

εἰπών" iav, veut ἄριστε, καχοφραδές" ἄλλα τὲ πάντα δεύεαι ᾿Αργείων, ὕτι τοι νόος ἐστὶν ἀπη- 

vie, c ὃ καὶ pidas που ἤκουσεν. "EvOa i opa ὕτυτε TU, πάντα ᾿χργείων δεύεαι, δριμύτερον ὁ ̓ 1δομε- 

γεὺς ἀντέσχωψε πρὸς τὸ, πάρα, γὰρ καὶ ἀμείνονες. ἄλλοι, σηοδρότερον γὰρ τοῦτο ἐχείνου, καὶ ὅτι διὰ 

ϑυμὸν μὴ ὀρϑώσας τὴν φράσιν ἔφη: τὸ, ἄλλα re πάντα δεύεαι ᾿“ργείων, χαινῶς καὶ ἀκαταλλήλως συν- 

τάξας. τὴν γὰρ τὸ ὑρϑὸν οὕτω" χκαχαφραδὲρ) ἄλλα τὲ πάντα δευόμενε "doyélwy, λέγει δὲ πάντα τά τὲ 

ἐν ἔργοις τά. τε ἐν λόγοις, ἴσως δὲ καὶ τὰ Xov. ὄψιν. καὶ κατὰ γένος. Eiva (Vers. 486.) ἐπάγει καὶ 

ὅτι, δεῦρό νῦν ἢ τρίποδος περιδώμεϑον. ἠὲ λέβητος, ἵστορα δ᾽ ᾿Ττρείδην ᾿Ἡγαμέμνονα ϑείομεν ἄμφω, 

᾿ὑππότεραι. πρόσϑεν | ἵπποι, ἵνα. γνοίης ἀπὸ τίνων. ἐπεὶ δὲ κίνδυνος jv προτέρω ἤγουν προσωτέρω ἔριν 

40 γενέσθαι ἀμφοτέροις, ἤδη γὰρ ὄρνυτο ὃ “οκρὸς χωόμενος χαολεπαίσεν ἀμείψασθαι ἐπέεσσιν, ἀνίσταται 

ὡς ἀγωνοϑέτης" αὐτὸς, ᾿ἡχιλλεὺς , xai χαταλλάσσει λαλήσας ὕσᾳ ἐχρῆν." «( Vews; 478.) " Ioréov. δὲ Ori 

τῶν *iv τῷ χωρίῳ τούτῳ στίχων τὸ γεν, «ὦ πάρος: λαβρεύεαι, καὶ τὸ, ἀλλ᾽ αἰεὶ μύϑοις λαβρεύεαι, οὐδέ θο 

τί σὲ y Q3]: λαβραγόρην καὶτέδης ,. ἐποχὴ στωμυλίας ἐστί. “Τὸ δὲ ( Vers. 483.) veixet ἄριστε, κακοφραδὲς, 

ἄλλα TE πάντα δεύεαι “4ργείών, ἢ ἁπλῶς: τῶν δὲ τινων χαὶ τὸ ἑξῆς , σχωιμά ἐστι" πολυφαύλου ἀνδρὸς, 

ὥς περ ἀμβλυωποῦντος τὸ, οὔτε γεωτατύς ἐσσι τοσοῦτον οὔτε ὀξύτατον καὶ ἑξῆς. (Vers. 4 T2 .) Xa 
μείωσαι δὲ ὕτι τὸ ἐκδέρχεσϑαιν φιλοσόφως φασὶν ἔχειν οἱ παλαιοὶ τὴν ἐκ πρόϑεσιν, διότι οὐ κατὰ εἰς 
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δοχὴν ἀλλ ἔχπεμψιν ψώξοοιβίώμα δηλαδὴ ἀκτίνων τὸ ὁρᾶν γίγνεται. Τὸ δὲ λαβρεύεσθϑαι καιρία λέξις 
1512 ἐστὶ, δηλοῦσα τὸ λάβρως καὶ "οὐ uere σχέψεως λαλεῖν. di xci ἄλλως εἰπεῖν, στωμύλλεσϑαι καὶ τὸν 

ἀκούοντα λίαν βαρύνειν τῇ φράσει, ὅϑεν καὶ λαβραγόρας ὃ ὁ ἐν τῷ ἀγορεύειν λάβρος. διὸ καὶ ἐπέμεινε 

τῇ λέξει συνήϑως ὃ ποιητὴς διὰ τὸ καίριον. τῶν τις δὲ παλαιῶν λαβρεύειν τὸ προγλωσσεύειν φησί. 

( Vers. 479. ) ̓ Δερσίποδες δὲ ἵπποι καὶ νῦν ἐπὶ τάχους, ἵνα ἦεν αἱ ὅσα. καὶ σεφεροῖς τοῖς ποσὶν ἀειρό- 

μεναι, ὡς δηλοῖ μετ ̓  ὀλίγᾳ zai τὸ, ὑψόσ᾽ ἀειρέσϑην ῥίμφα καὶ ἑξῆς, ἀφ᾽ οὗ ἀείρεσϑαι καὶ ἀράχνης 

ἀερσιπότητος. Τοῦ δὲ δίενται, 0 ἐστι διώχουσι, ϑέμα τὸ δύημι ἐκ τοῦ δίω, ἀφ᾽ οὗ τὸ διώχω, ῥῆμα 
τοῦτο χρηστὸν πεζολόγοις" ἐκεῖνα γὰρ ποίησις ἀνασχάλλειν φιλεῖ, τουτέστι τὸ δίω καὶ τὸ δίημι, ἤγουν 
σπουδαίως τρέχω. ἔστι δὲ καὶ ἕτερον δίημι ᾿Δττικὸν, γινόμενον οὕτω. Ζεὺς Διὸς, ἐξ οὗ διερὸς, ὃ δίυ- 
γρος. Διὸς δὲ ῥῆμα δίω, ἀφ᾽ οὗ περ οὐ μόνον τὸ διαίνω, καϑὰ πολλαχοῦ δηλοῦται, ἀλλὰ xci δίημι, 10 
οὗ μετοχὴ παϑητικὴ διέμενος, ὡς τιϑέμενος. ᾿«Ιριστοφάνης" διέμενος ὕξει σφηττίῳ., ἤγουν ὑγράνας 
δι᾿ ὄξους δριμέος, ὡς ἐχεῖνος οἶδεν εἰπεῖν. ( Vers. 470.) Τὸ δὲ, οὐ νεώτατος τοσοῦτον, λεαίνειν τὸ 

10 τραχὺ τοῦ σχώμματος ἐπί τι βραχύ. ἄλλως "yap ψεύδεται ὅλως οὐ μόνον τὸ νεώτατος ἐπὲ τοῦ μεσαι- 
πολίου ᾿Ιδομενέως, ἀλλὰ χαὶ αὐτὸ τὸ νέος. νεῖχος δὲ χεῖται μὲν καὶ ἐπὶ μάχης, καὶ μᾶλλον ὅτε 
πόλεμος ἢ τοιοῦτόν TL αὐτῷ παράκειται, οἷον vsixog πολέμοιο. ἐνταῦϑα μέντοι ἡ λέξις, ὡς καὶ ἐν 
ἄλλοις; τὴν ἁπλῶς φιλονεικίαν δηλοῖ ὁμώνυμος οὖσα. ( Vers. 487. ) Τὸ δὲ, πάντα δεύεαι ᾿Αργείων, 
αὐξητικὴν ἔχει δριμύτητα σχώμματος. τοῦ "ozgoi γὰρ εἰπόντος ἀμείνονας καὶ ἄλλους εἶναι τοῖς Ζ10- 
γείοις, ὃ Κρὴς πάντῃ ἀποφάσκει ἐκείνου τὸ ἄμεινον» εἰπὼν πάντα δεύεσθϑαι oysiov αὐτὸν, αἴτιον 
ἐπάγων τὸ, ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής. διὸ καὶ ἄπο αἴγνου ἐστὶ κατὰ τὴν ἐτυμολογίαν τοῦ ἀπηνέος. εἰ 
δὲ εἰπεν TÉ αἰτίαν, ἠλέγχϑη ἂν δ Ιδομενεύς. πολλὰ γὰρ εἶχεν ὃ «Ἰοχρὸς ἐπαίνου ἄξια. (Vers. 485.) 20 

"Ev δὲ TQ , δεῦρό νυν, συνέσταλται ἀσυνήϑως τὸ ὑ δίχρονον. xci ἴσως οὐδὲ περισπᾶν χρὴ τὴν λέξιν, 

ἀλλ᾽ ἀφιέναν κενὴν χεῖσϑαι τόνου. μή ποτε δὲ οὐδὲ yoovixóv ἐπίῤῥημά ἐστιν, ἀλλὰ σύνδεσμός τις πα- 
ραπληρωματικὸς, ὁποῖος ὃ VU, κατὰ πρόσληψιν στιχείου TOU V* ὅϑεν zat ὃ τοίνυν σύνδεσμος γίνεταυ 
ἀπὸ τοῦ TOL καὶ τοῦ νῦν. τοιοῦτόν τι χαὶ παρὰ Σοφοχλεῖ ἐν ἰάμβῳ r0, σίγα νῦν ἑστὼς, καὶ μέν᾽ ὡς 
κυρεῖς ἔχων. κακεῖ γὰρ τὸ νυν, O τι ἂν καὶ σημαίνῃ, συστέλλεται" ὁμοίως, καϑά mov προγέγρα- 

20 ἅπται, xai map Εὐριπίδει ἐν τῷ, σῶσον νυν αὐτὸν, μηδ᾽ ἔρα τοῦ πλησίον. Περιδώμεϑον δὲ ἀντὶ τοῦ 
συνθώμεθα, συμφωνήσωμεν, καὶ ὡς οἱ πολλοί φασι, ϑῶμεν στοίχημα 5 ἢ σαφέστερον καὶ κοινότερον 
εἰπεῖν, δώμεϑα, ὃ ἐστι δεσμηϑῶμεν συνθήκαις, ὧν ὃ διαιτητὴς καὶ χριτὴς ἢ μάρτυς (oro ἐλέγετο 
παρὰ τὸ εἰδέναι, ὁποῖός τις κεῖται καὶ ἐν τῷ, ἄμφω δ᾽ ἱέσϑην ἐπὶ ἴστορι πεῖραρ ἐλέσϑαι. ( Vers, 486.) 
Τὸ δὲ, ἵνα γνοίης ἀπὸ τίνων, τὸ τέλος ἐστὶ τοῦ περιδώμεϑα. στοιχήματος γὰρ τέλος ἀπότισις. 20 
᾿Ιστέον δὲ ὕτι καὶ ἐν τῷ, τρίποδος περιδώμεϑον ἠὲ λέβητος, ἀπὸ κρείττονος. τοῦ τρίποδος κατέβη éni 
τὸν λέβητα; καϑὰ καὶ ἐν τῷ, ἠελίου aiyAn ἠὲ σελήνης, καὶ ἐν ἑτέροις. εἰ μὴ ὥρα τυχὸν ὃ λέβης οὐκ 
εὐτελής ἐστι νῦν κατὰ τοὺς ὑποχειμένους τοῖς νιπτομένοις, ὡς ἡ Οδύσσεια δηλοῖ ἐν τῷ; ὑπὲρ ἀργυρέοιο 

λέβητος, χαὶ ἔνϑα τὰ ποδάνιπτρα τοῦ Ὀδυσσέως, ἀλλὰ τοιοῦτος οἷος ἀναβράττειν τὰ ἐμιβαλλόμενα 
χατὰ τὸν ξέοντα ἐν πυρὶ πολλῷ, καὶ χυίσσῃ μελδόμενον ἁπαλοτροφέος σιείλοιο.. ὃ. γὰρ τοιοῦτος λέβης 

οὐ. χατὰ τοὺς λοιπούς. ἐστιν, Fe τριποδοειδὴς φαίνεται. eau χαὶ οὐκ. εἰς ἔλαττον. ἥκοιν τοῦ τρί- 

ποδος. xci ἔστι τηνιχαῦσω TO, τρίποδος πέριδωμεϑον ἠὲ λέβητος, μετάβασις ἀπὸ δμοίου εἰς ὅμοιον. 

So (Vers. 488.) ᾿Ιστέον δὲ xci ὡς ἐριστικὸν ἄνδρα. φράλξει τὸ, ὥρνυτο δ᾽ αὐτίχα ὃ δεῖνα χωόμενος, 
χαλεποῖσιν ἀμείψασϑ' υἐσύξεσσι" καὶ νύ κε δὴ προτέρω. ἔρις γένετ᾽ ἀμφοτέροισιν , εἰ μὴ ὃ δεῖνα αὐτὸς1480 
ἀνίστατο καὶ φάτο μῦϑον, ᾿Δἀχιλλεὺς δὲ οὗτος Ó ἐνταῦϑα καταλλάσσων, ὡς ἐῤῥέϑη, ἐρίζοντας TOY τε ÁO 

"Ἰδομενέα καὶ τὸν «Τοχρόν. χαϑίσας γὰρ σκὸπὸν τῶν ἀεϑλευόντων τὸν Φοίνικα ὑπεχράτησεν ἑαυτῷ 
χριτῇ τοῦ τῶν ϑεατῶν “νείκους γίγνεσθαι, τὸς χαὶ. παραινῶν ἐπὶ λογομαχίας. λύσει φησί" μηκέτι γῦν 
χαλεποῖσιν ἀμείβεσϑ᾽. ἐπέεσσι. κακοῖς, ἐπεὶ δυδὲ ἔοιχε, χαὶ; δ᾽ ἄλλῳ νεμεέσᾶτον 3᾽ δι τις; ἤγουν, ὅς τις, 

τοιαῦτά γε ῥέζοι. ἐκ παραλλήλου δὲ ταῦτα τὸ χαλεποῖς καὶ κακοῖς. τοῦ δὲ νεβεσᾶτον ἑνικὸν τὸ γεμέσα. 

Εἴτα ( Vers. 495.) λαλῶν ϑεατρικῆς κατάπαυσιν. ἔριδος φησίν" ἀλλ᾽ ὑμεῖς ἐν ἀγῶνι “καϑήμενοι εἰσο- 

ἄασϑε ἵππους" οἱ δὲ τάχα αὐτοὶ ἐπειγόμενοι περὶ νίχης ἐνθάδ᾽ ἐλεύσονται" τότε δὲ γνώσεσϑε 
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ἕχαστος ἵππους, οἱ δεύτεροι, οἵ τὲ πάροιϑεν. ᾿Εν δὲ τοῖς περὶ τὸν ᾿Ιδομενέᾳ καὶ τὸν “Τοκρὸν Αἴαντα 

καὶ τῇ κατ᾽ αὐτοὺς ἐναγωνίῳ; λογομαχίᾳῳ ἐνϑυμητέον καὶ παλαιὰν γνώμην, λέγουσαν ὅτι ἡ σκῶψις λυπεῖ 
πλέον. ἢ τέρπει πολύ. τοῦ χαχῶς λέγειν γὰρ ἀρχὴ γίνεται. ἂν δ᾽ εἴπῃς ἅπαξ; εὐϑὺς ἀντήχουσας. ἤδη 

λοιδορεῖσϑιαι λείπεται" εἰτα τὐπτεσίδαι. Ὅρα 0' ἐν τούτοις ἀσύνηϑες Ἀρν τὸ; 7 σχῶψις, χαϑὰ καὶ 4ο 

ἡ ἀσις ἡ ἁρμονικὴ D | παρὰ Πτολεμαίῳ ἡ δηλοῦσα τὴν φδὴν, οὐ μὴν j Ὁμηρικὴ, ἐξ ἧς χαὶ ὃ "Aag 

λειμὼν χαὶ ἡ oia χώρα, ὡς ἀλλαχοῦ δηλοῦται.". "Ere δὲ ἃ ὅρα χαὶ τὸ; ἂν δ᾽ εἴπῃς ἅπαξ, εὐθὺς ἀντή- 

κοῦσαςτ᾽ ὡς χρήσιμιον εἰς τὸ; οἷον" εἴπῃσϑα ἔπος, τοῖον χ᾽ ἐπακούσης. ( Vers. 499. Ὅτι σπουδὴν 

ἡνιόχου innsvtuxinv τὴν πρὸς τῷ τέλει οὕτω φράζει" ὃ δὲ, λέγει δὲ τὸν “Διομήδην y ν᾽ ἊΣ σχεδὸν ἦλϑε 
διώκων" μάστιγι δ᾽ αἰὲν ἤλαυνε “κατωμαδὸν, ὡς προδεδήλωται" οἱ δέ οἱ ἵπποι ὑψόσε ἀειρέσϑην, ῥίμφα 

10 πρήσσοντξε χέλευϑον" αἰεὶ δ᾽ ἡνίοχον κονίης ῥαϑάμιγγες ἔβαλλον" ἅρματα δὲ χρυσῷ πεπυχασμένα 

"κασσιτέρῳ τε, ἃ δὴ χαὶ παμφανόωντα εἰεν ἂν, ἵπποις ̓ ὠχυπόδεσσιν ἐπέτρεχον, οὐδέ τι πολλὴ γίνετ᾽ 50 

ἐπισσώτρων ἁρμοτροχιὴ κατόπισϑεν ἐν λεπτῇ κονίῃ" τὼ δὲ σπεύδοντ᾽ ἐπετέσϑην. (Vers. 503.) " Ear 
δὲ τὸ, ἄρματα χρυσῷ καὶ ἑξῆς ἕως τοῦ, ἐν λεπτῇ χονίῃ, ἐνδειχτικὸν κουφότητος xai χάλλους ἅρματος 

xol τάχους ἵππων. (Vers. 500.) Τὸ δὲ μάστιγε μάστι τινὲς γράφουσι δισυλλάβως, ἐχτείνοντες τὴν 
λήγουσαν ὁμοίως τῷ, μήτι τοι δρυτόμος μέγ᾽ ἀμείνων. καὶ ἔστιν ὡς meg μῆτις μήτιος κήτει χαὶ κατὰ 
χρᾶσιν μήτι; οὕτω καὶ μάστις μάστιος μάστιι μάστι. τοῦ δὲ "μάστις, ἀρχὴ τὸ μαστίω μαστίσω, ὥς meg 60 
TOU μῆτις τὸ μητίω μητίσω. (Vers. 501.) Τὺ δὲ ἀειρέσϑην τὸ ῥῆμα ἐστὶν, ἐξ οὗ καὶ πρὸ ὀλίγων | ἵππους 
ἔφη ἀερσίποδας, ἤγουν ἀειρομένους καὶ ὡς εἰπεῖν ἀερίους τοῖς ποσὶν, οἷς καὶ. προσαρμόζει διὰ 

ο΄ τοῦτο τὸ πετέσϑην. ix δὲ τοῦ τοιούτου ἀειρέλσϑην ἀσφάλειαν i ἔχει xal τὸ, πρήσσοντε κέλευϑον, ὡς313 

20 οἷα ἐπὶ νηὸς λεχϑὲν, ἥτις οὐ μόνον ὥρμα ϑαλάσσης,: ἀλλὰ καὶ ἵππος παρὼ τοῦ ποιητοῦ λέγεται. διὸ 
ἡ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ ναῦς τῶν Φαιάκων ταχυπλοοῦσα τετρώρῳ ἵππων εἰχάζεται, 0 meo τέτρωρον ἀπὸ τοῦ 

1431ἀείρω καὶ αὐτὸ παράγεται ὡς οἱονεὶ τετράορον, ὅϑεν καὶ τετραύρου ταύρου φάσμα ἡ τραγῳδία φησί. 
xai οὕτω μὲν ἐκ τοῦ ἀειρέσϑην ἀσφαλές τι ἔχει τὸ, πρήσσοντε χέλευϑον. ἄλλως δὲ οὔτε τὸ πρήσσειν 
ἐπὶ ἵππων κυριολελχτεῖται, οὔτε ἡ κέλευϑος πάνυ ἐπὶ ξηρᾶς. ( Vers. 502.) Τὸ δὲ ῥαϑάμιγγες, εἰωϑὸς 10 
ἐπὶ αἵματος ἢ ὅλως ἐπὶ ὑγρῶν λέγεσθαι παρὰ τὸ ῥένειν ϑαμὰ, καινότερον ἐπὶ xovsug ἐλέχϑη ἐν τῷ, 

αἰεὶ κονίης ῥαϑάμιγγες. καὶ ἴσως ἔχει συμβιβασϑῆναι εἰς τὸ σύνηϑες ἡ λέξις διὰ τοῦ εὐϑὺς δηλω- 
ϑησομένου πολλοῦ ἱδρῶτος τῶν ἵππων, ὃς πολὺς εἰς γὴν ἐν τῷ τρέχειν καταῤδέων ὕγραινε τὴν 
κόνιν, ὡς οὕτω ῥαϑάμιγγας ἐξ αὐτῆς ὑγρὰς βάλλειν τοὺς ἵππους. ἐνταῦϑα δὲ ὅρα καὶ τὸ αἰεὶ 
ἐπὶ καιροῦ ὀλίγου λεχϑὲν κατά τινα ὁμοιότητα τοῦ, αἰεὶ πυραὶ νεκύων καίοντο, καὶ τοῦ, eid ῥίμφα 

8o ϑέων, xci τοῦ, τὸν εἰσαεὶ λεηλατήσει χρόνον παρὰ Σοφοκλεῖ. τοιοῦτον δὲ καὶ τὸ πάλαι πολλάχις 

παρὰ roig ᾿ἀττικοῖς, οὐδ' αὐτὸ δηλοῦν ἀεὶ χρόνου μαχρότητα. ( Vers. 504.) Τὸ δὲ ἐπέτρεχον ἀντὶ τοῦ 
ἐλαφρῶς ἔτρεχον καὶ ὡς οἷον ἔμψυχα τοῖς ἵπποις συνέτρεχον, ὡς εἴ περ μὴ εἵλκοντο" 3j ἀντὶ τοῦ ἐπι- 
πολῆς ἔτρεχον, ὕλπερ ἑρμηνεύων διεξοδικώτερον εἰπε τό" οὐδὲ πολλὴ. ἐγίνετο Ten ἁρματροχιὴ: 20 
τουτέστιν ἐλαφρῶς οὕτως ἔτρεχον, ὡς μὴ πολλὴν γίνεσϑαι τῶν τροχῶν ἐγ χάραξιν, χαὶ ταῦτα ἐν λεπτῇ 

«κονίη. doo oou γὰρ ἄλλο ἐστὶ παρὰ. τὴν ἁματροχιάν. ἐχείνη μὲν γὰρ τί δηλοῖ, “προείρηται. αὕτη 

δὲ ἴχνος δηλοῖ τροχῶν ἅρματος. '"Ioréov δὲ ὅτι τὸ μὴ. βαϑεῖαν γίγνεσϑαι γῦν ἀρμοξροχιαν οὐ λίαν 

ὑπερβολικῶς εἴρηται διά τὲ τὸ πολὺ τάχος τῶν Ἱππὼν καὶ τὸ χοῦφον τοῦ ἅρματος , ἐξ ὧν δοχεῖ πιϑανὸν 

εἶναι τὸ μὴ πάνυ τοῖς τροχοῖς, τὴν κόνιν “χαράσσεσϑαι, ὑπερβολὴ δὲ τὸ μέτριον ἔχουσα : πιστεύεται, ὥς 

1 φασιν οἱ παλαιοί: ἢν δὲ ἂν ὑπερβολὴ ἄμετρος, εἰ μηδὲ ψαύειν εἰπὲ τῆς γῆς τοὺς τροχοὺς, D μ ὴ ἐντυ- 

40 ποῦν ὕλως ἴχνος, O πὲρ οὐκ εἶχεν εἰπεῖν, οἷα ϑνητῶν ὄντων τῶν τρεχόντων ἵππων. ὅτε γὰρ ἀϑά- 

γνατοι πλάττονται ἵπποι, ἄχρων ἐπὲ κυμάτων ϑέουσι,, καὶ (ga ἄλλα περὶ τοιούτων ἵππων ἡ ποίησις 

ἔφρασεν. (Vers, 5006.) Eníauron δὲ ὅτι, τε οἱ χανϑοὶ τῶν τροχῶν, x καὶ πόϑὲεν ἡ λέξις παράγεται, 
ἀλλαχοῦ. Ἐροείρηξαί, δοχεῖ δὲ καὶ ἡ λέξις «ὕτη ἔλλειψεν ἐ ἔχειν τοῦ σ᾽ ἐν τῇ παραλὴγ οὐσῃ κατὰ τὸ γνωστὸς 

γνωτὸς, καὶ τὰ ὅμοια. ἐπίσωστρα γὰρ ἤγουν σωστιχὰ τῶν τροχῶν τὰ ἔξω αὐτῶν σιδήρεα, χύχλα ἤγουν 

ol χανϑοί. (Vers. 303: ) Ὅτι cvv*róuov δρόμου i ἱππέως δηλωτικὸν τὸ, στῇ δὲ μέσῳ ἐν ἀγῶνι. πολὺς 3o 

δ᾽ ἀνεχήκιεν ἱδρὼς ἵππων ἔκ vs λόφων xci ἀπὸ στέρνοιο χαμᾶζε, (Vers, 508.) Jogos δὲ ἐπί τὲ 
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βοῶν καὶ ἵππων καὶ ἡμιόνων τόπος TOU τραχηλου, ῳ ἐπιτίϑεται ὁ ξυγὸς, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις 

δηλοῦται. ὅϑεν καὶ νῶτος εὔλοφος παρὰ «Σοφοκλεῖ 0 εἐὔειχτος, καὶ λοφιὰ, ἡ “περὶ τοιοῦτον τόπον 

τρίχωσιρ, χαὶ καταλοφάδια, ἐπίῤῥημα ey Ὀδυσσείᾳ, Auc λόφουρα ζῷα τὰ vov καὶ λοφιὰν ἔχοντα. 

γίνεται δέ, φασιν, λόφος ἀπὸ τοῦ λέπω τὸ ἐκλεπίξω, λόπος καὶ λόφος, ἀφ᾽ οὗ ἄρχειαν ἐκλέπεσϑαν 
καὶ ἐχδέρεσϑαι το Gre σημαίνει δέ ποτε καὶ ἁπλῶς τράχηλον; ὡς ἐν τῷ, κνήμας 102 λόφον ἀμφὶ τε 

μηρούς. δηλοῖ δὲ χαὶ τὸ ἄχρον ἐχ τριχῶν ἐπανάστημα τῆς περικεφαλαίας, ὡς τὸ, δεινον δὲ λόφος 

καϑύπερϑεν ἔνευε. λαμβάνεται δὲ καὶ ἐπὶ ὕψους dria ὅϑεν zo: γήλοόφος καὶ γεώλοφος. ἐκ δὲ τοῦ 

τοιούτου λόφου «cl λοφνίδες παρὰ “Τυκόζφρονι αἱ ἐξ ὕρους μονόξυλοι. λαμπάδες. Περὶ δὲ τοῦ ἀνεκήχιε 
προείρηται. (Vers. 510.) Ὅτι xoi ἐνταυϑα σαφῶς δηλοῖ ὡς τὸ ματᾶν στάσιν χαὶ βραδυτῆτα ματαίαν 
σημαίνει" φησὶ γάρ. οὐδ᾽ ἐμάτησε ἜΘ ἀλλ᾽ ἐσσυμένως ἔλαβεν ἄεϑλον, τὸ τοῦ ἑταίρου Διομήδους 10 

40 δηλαδή. ᾿Ιστέον δὲ ὃ ὅτι δύναται τὸ οὐκ ἐμάτη Ἂσε καὶ ἄλλως οὐκ ἀπὸ τοῦ μάτην γίγνεσϑαι, ἀλλ᾽ ὡς ἀπὸ 

τοῦ μῶ μάσσω τὸ ἕητῶ, ἵνα λέγῃ ὡς οὐκ ἐζήτησε τὸ ποιητέον, ἀλλ᾽ εὐϑὺς ἥψατο τοῦ πράγματος; ὥστε 

xcti ματᾶν χατὰ λόγον τοῦτον TO οἱονεὶ ζητεῖν καὶ ἐνίστασϑαι καὶ μὴ ϑέλειν ἐγχειρεῖν ἔργῳ. (Vers. 512.) 
Σημείωσαι δὲ καὶ ὡς διαορὰ τοῦ ἄγειν ἐνταῦϑα καὶ φέρειν τὸ, δῶχε δ᾽ ἄγειν j)vaixa , τὴν ἔμψυχον, 
καὶ τρίποδα φέρειν. τὸν ἄψυχον, ὃν εἰχὸς ὑπὸ Διομήδους ἀνατεθῆναι ὕστερον ἐν Δελφοῖς, ὡς δῆλον 

ἐξ ἐπιγράμματος τοῦδε" χαλκεύς εἶμι τρίπους, Πυϑοῖ δ᾽ ἀνάκειμαι ἄγαλμα ἢ χαί u eni Πατρόκλῳ ϑῆκε 
πόδας ὠκὺς AA. eve. Τυδείδης δ᾽ ἀνέϑηκχε βοὴν ἀγαϑὸς Jours γιχῆσας ἵπποισι παρὰ πλατιὶν 

“Ἑλλήσποντον. (Vers. 515.) “Ὅτι ἐπικρίνεν αὐτὸς Ὅμηρος δόλῳ νιχηϑῆναι Μενέλαον ὑπ᾽ «Αντιλόχου. 
φησὶ γάρ" κέρδεσιν οὔτι τάχει γε παραφρϑάμενος Μενέλαον. διὸ καὶ εἰς λογομαχίαν ἐμπεσεῖται καὶ οὐκ ὁ 
ἀποίσεται ἄτερ ἀγῶνος τὸ ἄεϑλον; ὡς ρηϑήσεται. (Vers. 517. ) Ὅτι πρὸ μεχροῦ μὲν ἀρμάτων ἐναγῶ» 20 
γίως τρεχόντων διάστασιν ἐδήλωσεν ex δίσχου; εἰπὼν τοσοῦτον ἐπιδραμεῖν τοὺς ᾿Αντιλόχου | Ἱπποὺς 

ἔμπροσϑεν τῶν Μενελάου, ὅσον δίσκου οὖρα κατωμαδίου" ἐνταῦϑα δὲ μεμνημένος ἐπαναληπτιχῶς καὶ 
50 ἐκείνου τοῦ διαστήματος λείπεσθαι “τοῦ AvriAOzov λέγει τὸν Μενέλαον, ὅδον τροχοῦ διέστηχεν ἵππος 

τοῖς ὀπισϑίοις δηλαδὴ ποσὶν ἐν τῷ ὑπεζεῦχϑαι ἅρματι καὶ ϑέειν. καὶ πόσον τοῦτο; οὐ πολύ φῆσι. 
ψαύουσι γὰρ ἐπισσώτρου τρίχες αἱ τῆς οὐρᾶς. εἶτα ( Vers. 520.) τὸ avro ἄλλως λέγων. ἐν κόμματι 

φησίν" o δὲ ἄγχι μάλα τρέχει» τουτέστιν ὁ δὲ τοιοῦτος ἵππος τρέχει ἐγγὺς ὧν τοῦ κατ᾽ αὐτὸν ἐπισσώ- 
τρου. τὸ δ᾽ αὐτὸ χαὶ ἑτέρως φράζων φησίν" οὐδὲ πολλὴ χώρα μέσον TOU ἵππου XC τοῦ τροχοῦ, ἀλλὰ 
δηλαδὴ κατὰ “μῆχος οὐρᾶς, ὡς προείρηται. φράζει δὲ ταῦτα Ὅμηρος οὕτω" ὅσσον δὲ τροχοῦ ἵππος 
ἀφίσταται, ὅς ῥα ἄνακτα ἕλκῃσι πεδίοιο τιταινόμενος σὺν ὄχεσφιν" τοῦ μέν τὲ ψαύουσιν ἐπισσώτρου 

τρίχες ἄκραι οὐραῖαι; ὁ δέ τ᾽ ἄγχι μάλα τρέχει γ οὐδέ τε πολλὴ χώρη μεσσηγὺς» πολέος: πεδίοιο ϑέοντος, 50 
Ü διασαφητιχόν ἐ ἐστι TOV, τιταινόμενος πεδίοιο; τύσσον Μενέλαος ᾿Αντιλόχου λείπετο. ἀτὰρ τὰ πρῶτα 
χαὶ ἐς δΌΟΘΟΝ λέλειπτο. καὶ οὕτω μὲν κανταῦϑα. ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς τὸν Μηριόνην λείπεσϑαί φησι Meve- 

λάου δουρὸς ἐ ἐρωήν. πρὸ δὲ τούτων ἑτεροίως &q θαζεν € ἐγγύτητα τῶν Εὐμήλου χαὶ Διομήδους à ἵππων. ἔνϑα 
δίφρου ἐ ἐπι βησομένοις ἐῴκεισαν ge eo πνοιῇ τὸ τοῦ Εὐμύλου μετάφρενον. ἐν δὲ τῷ τῶν δρομέων 1452 

60 ἀγῶνι zavoy γυναικεῖος καὶ Lu κτύψις zai ἄσϑμα κατὰ κειραλῆς ἐνδείξεται: τρεχόντων. δύο πλησιασμόν. 

καὶ χαλ αῦροψ δὲ ἐν τοῖς ἑξῆς ὑπερβολὴν δηλώσει δίσκου ἀφέσεως. οὕτω καὶ τὰ τοιαῦτα ποικίλος “αὶ 

πόριμος μετρητὴς ὁ ποιητής. (Vers. 52x )' Ὅρα δὲ ὅτι μετὰ TO, οὐδέ τι πολλὴ χώρη μεσσηγὺς, ἐπανα- 

λήψει χραταῖ βραχείᾳ ὁ ποιητὴς πρὸς ἀνάμνησίν τὲ καὶ ἔνδειξιν τοῦ χρῆναι στενολογεῖν ἐν χαιρῷ τὰ 
εἰς πλάτος προπειρρασμένα. εἰπὼν γὰρ ἤδη πρὸ ὀλίγων ἐ ey δυσὶ στίχοις τὰ “περ TOU χατωμαδίου δίσκου, ' 
ἐνταῦϑα d ἐν ολι) γίστῳ αὖϑις ἐ ἐκεῖνα παραλαλεῖ, εἰπὼν ὅτι τὰ δὲ πρώτα χαὶ ἐς δίσκουρα λέλειπτο, ἢ) δίσκ᾽ 4o 

1314070« » ὡς 7 προγέγρα" Anto. ἡ δὲ αἰτία τῆς ὕστερον ἄγαν ἐγγύτητος τὸ τάγος τῆς «4ἴϑης. gà yo" ἀλλὰ 

μιν αἶψα, κίχανεν" ὀφέλλετο yap μένος ἵππου τὴς 4γαμεμνονέης καλλίτριχος Ade. καὶ εἴ περ ἔτι 

προτέρω ἤτοι προσωτέρω γένετο δρόμος ἀμιροτέροισι y παρήλασεν ἂν, οὐδ᾽ ἀμφήριστον ἔϑηκε, τὸν 

δρόμον δηλαδὴ. ὁ δὲ λόγος οὗτος χαὶ ἐπὶ ἄλλου παρὰ βραχὺ ἐλϑόντος τοῦ igo. ῥηϑείη ἄν 'ποτε.- 

(Vers. 518.) Ὅρα δὲ ὅτι ζύγιος ἵππος. ἕλκειν ἐῤῥέϑη ἄνακτα. φέρειν γὰρ εἰπεῖν ἢ ἄγειν οὐκ ἐνέχρινεν 

Ὅμηρος" χέλητος γὰρ ταῦτα. διὸ χαὶ ἐπήγαγε τὸ, σὺν ὄχεσφιν, & ἃ περ ἕλχων ἵππος συνέλχεν πάντως καὶ 

ho 
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τὸν ἀναβάτην. (Vers. 519.) Τὸ δὲ ψαύουσι , πᾶνυ χαιρίως ἐπὶ βραχείας κεῖται ϑίξεως, ὁποία χαὶ 

ῇ τῶν οὐραίων ἐνταῦϑα τριχῶν; αἱ cago cy ὡς ἅπτονται τροχοῦ , ὡς δοκεῖν ψᾶν αὐτὸν, ϑεν τὸ ψαύειν 

παράγεται καταψήσει ἐοικός. γένεται δὲ τὸ ψαύειν ἐκ τοῦ ape. «Τἰολικὴ ἐπενϑέσει τοῦ v, ὁμοίως τῷ 
λάω λαύω χαὶ ἀπολαίω, χνάω χναύω τὸ καταπίνω, ἄω αἴω τὸ λάμπω, a geo χραύω τὸ παρ Ὁμήρῳ, 
ὡς TO, χραύσει μέν τ᾽ αὐλὴς ὑπεέράλμενον , xal τὰ δμοια. " δὲ ῥηϑεῖσα μεσσηγὺς χώρη ἀέριον διάστημα 

δηλοῖ με ταξὺυ τριχῶν ἵππου xal τροχοῦ» Ἱπποὺ δὲ συντόνως vq ἅρματι ϑέοντος. τοῦ τοιούτου γὰρ 10 
αἱ οὐραῖαι τρίχες οὐ γαλαραὶ, ἀλλ᾽ εἰς μῆχος οἷον ὀρϑιάζουσαι. (Vers. 525.) Τὸ δὲ λείπετο καὶ τὸ 

'λέλειπτο καὶ τοῖς ἄρτι χοινολεχτεῖται. τον γάρ ἁπλῶς. ἡττηϑέντα λειᾳϑῆναι φαμέν. $c ers, 924. ) To 
δὲ ὀφέλλεσϑαι οὐ μόνον ἐπὶ ἔργων ἁπλῶς; ἀλλ᾽ ἰδοὺ καὶ ἐπὶ προϑυμίας. δῆλον δὲ ὡς ἐχ TOU τοιούτου 

10 ῥήματος οὐ μόνον τὸ ὄφελος, δι᾽ οὗ αὔξεταί τις ὁπωσοῦν, ἀλλὰ χαὶ ἡ ὠφέλεια κατ᾽ ἔχτασιν τῆς ἀρχού- 
“σῆς; ἀφ᾽ ἧς καὶ ἡ ἐν Ὀδυσσείᾳ oiu chia. ( Vers. 525. ) "doy δὲ ὅτι Aion βαρυτόνως ὴ τοῦ ycu£uvo- 

vog ἵππος κατά τινὰ κυριωνυμίαν πρὸς διαστολὴν τοῦ ἐπιϑέτου. αἶϑοὸς γὰρ ὀξυτόνως ὁ οἷον ἀπηνϑρα- 
κωμένος κατὰ TO, αἰϑὸς γεγένημαι παρὰ τῷ χωμιχῷ, ἐξ οὗ ἵππος αἴϑη ἡ πυρῥὰ καὶ; ὡς εἰπεῖν, 
αἴϑων Ἱ ἵππος. (V ers, psp. ) Ὅτι αἴτιον τοῦ λεώνεσ 9" ὡς “ἀνωτέρω ἐῤῥέϑη, TOV Ἱηριόνην Μενελάου 

δουρὸς ἐρωὴν, ἤγουν εἰς ὅσον ἂν &A* Dot αἀφεϑὲν δόρυ, τὸ τοῦ ἡνιόχου Té χαὶ τῶν ἵππων ἀχρεῖον. 20 
᾿βάρδιστοι μὲν γάρ οἱ ἔσαν "Mon καλλίτριχες Ἱ ἵπποι. ἥκιστος δ᾽ ἦν αὐτὸς ἐλαυνέμεν ὃ Gp. ἐν ἀγῶνι. Καὶ 

ὅρα ( Vers, 531 2 TO ἐν ἀγῶνι. ἐν πολέμῳ γάρ ἐλαύνειν ὥρμα οὐκ ἢν ἥκιστος D Mwgtónje: οὐ γὰρ ἄν 

τῷ ̓ Ιδομενεῖ αὐτὸς ἡνιόχευεν. γίνεται δὲ τὸ ἤχιστος παρὰ τὸ ἢ κα) ὅ ἐστιν ἡσυχῇ, ἠρέμα. ἐπ᾽ ὀλίγον, 
ὅθεν xoi ἥκιστα ἐπιρῥηματικῶς TO, οὐδόλως, καὶ οὐχήκιστα τὸ μάλιστα. εἰ δὲτοὸ μὲν ἠκα ψιλοῦται 

20 xotvOrego», τὸ δ᾽ ἐξ αὐτοῦ παράγωγον, τὸ ἥκιστος, δασύνεται, ἀλλὰ δοκεῖ xci ἐχεῖνο δασύίνεσϑαν 
᾿Αττικῶς.. δῆλον δ᾽ ὅδ τι ἐξ οὐδετέρου πληθϑυντικοῦ, οὗ εὐθεῖα TO ἥκιστον, γίνεται τὸ ἥκιστα ἐπίῤῥημα. 5o 
ἔστι δὲ ἥκιστος ὁ ολίγος καὶ οὐδαμινός. χαὶ "Μηριόνης μὲν οὕτω τέταρτος ἤλασεν; υἷος δ᾽ ᾿Ἵδμήτοιο 

᾿14δδπανύστατος ἤλυϑὲν ἄλλων, ἕλχων ἅρματα καλὰ; ἐλαύνων πρόσσωϑ᾽' ἵππους. τὸν δὲ ἰδὼν ᾧχτειρεν 

pavo, διδάσχων, φασὶν, ὅτι δεῖ τοὺς παρ᾿ ̓ἀξίαν δυστυχοῦντας ἐλεεῖν χαὶ μὴ ἐθέλειν τύχην ὑπερτε- 

θεῖν ἀρετῆς" ἄλλως δὲ καὶ ὡς Θετταλὸν ὦ ὄντα τὸν Εὔμηλον ἐλεεῖ; καὶ στὰς ἐν μέσῳ, ἔφη. λοῖσϑος ἀνὴρ 

᾿ὥριστος ἐλαύνει μώγυχας ἵππους, ὃ δὴ xol εἰς "παροιμίαν ἔπεσεν ἐπὶ τῶν χατά τι εὐδοκιμούντων, εἰ ÁO 

τελευταῖον ἐκπέσοιεν; xoi ἐϑέλει μὲν ὁ ̓ ἀϑλοϑέτης ἀγαϑὸόν τι ἐπ᾽ αὐτῷ, εἰπών" ἀλλ᾽ ἄγε δὴ οἱ δῶμ ἕν 

ἀέϑλιον, ὡς ἐπιεικὲς y δεύτερ᾽ ἀτὰρ τὰ πρῶτα φερέσϑω Τυδέος υἱός. χαὶ πάντες col ἐπήνεον ὡς 

ἐχέλευε" χαὶ πόρεν ἄν, φησιν; ἵππον τῷ Evi; εἰ μὴ «o ἀντίλοχος δικαίως ἐνστὰς, ὡς ἐν τοῖς ἑξης 

30 ἐηϑήσεται , χωλύεν χαὶ νικῷ λέγων, καὶ εἰς μειδίαμα: τὸν Aide noxa εἴται. xai αὐτὸς μὲν λαμβάνει 

τὰ δεύτερω, Ἐὐμήλῳ δὲ δίδωσιν eve ϑώρηκα, ὅν φασιν Aore* DONO ἀπηύρων ἤγουν ἀφειλόμην, 50 

χάλκεον, ᾧ περὶ χεῦμα φαεινοῦ χασσιτέθοιο ἀμφιδεδίνηται. πολέος δέ οἱ ἄξιος ἔσται ὡς πολύτιμος. 

δηλοῖ δ᾽ ἐν τούτῳ 1j ἀμφιδίνησις τοῦ κασσιτερίνου χεύματος τὸ γάνωμα; ὁ πεὴ ἐπινενόηται πρὸς ἀργύρου 

ὑποκόρισμα» χαὶ εἰς ἀπάτην οὐ μόνον τῶν ἄλλως βλεπόντων, ἀλλά που «καὶ τοῦ ἔχοντος. ( Vers. 532.) 

Ὅρα δ᾽ ἐν τούτοις τροχὸν δίχης εὐτέχνως περιηγμένον τῷ ποιητῇ δι᾽ οὗ ὁ μὲν ἄριστος Εὔμηλος κατὰ" 

dapi τῶν πρωτείων, 0 δὲ πέμπτος Μηριόνης καὶ ἥκιστος εἰς μεῖζον τὸ τοῦ τετάρτου ἄϑλον ἀνάγεται. 

πα Ἀγύστατον δὲ τὸν "ἄδμητον μὲν χαλῶς εἰπεν ὁ ποιητής. ᾿Δντίλοχος δὲ ἐν τοῖς ἑξῆς πανύστατον ἐρεῖ 60 

τὸν τρίτον Μενέλαον οὐ πρὸς ἀλήϑειαν, αλλὰ κατὰ λύπην xc ϑυμόν. (Vers. 933. ) To δὲ ἕλκων ἔχεν 

τι ἀστεῖον τῇ περιπετείῳ εἴ πέρ οὕτως ὁ Addio ἐσχημιάτισται , ὡς αὐτὸς ἕλχων τὸ ἅρμα κατὰ τινὰς 

4o x«i τοὺς ἵππους ἐλαύνων, ἀβαρεῖς προϊόντας , κῶς εἴ πέρ ἡγοῦντο αὐτῷ τὴς ὁδοῦ. νοητέον δ᾽ ἐντευϑεν 318 

κατὰ τρόπον συλλογισμοῦ ποιητιχοῦ, εὐπειϑεῖς χαὶ πάνυ ἡμέρους τοὺς τοῦ Εὐμήλου ἵππους. εἰ δὲ 
χαχῶς παϑὼν ἐν τῷ πεσεῖν εἶτα xoi διὰ otto δολιχοῦ ἱπποδρόμου τὸ ἅρμα ἕλκει , τὸ ῥωμαλέον συλλο- 

γιστέον᾽ τοῦ ἥρωος. καὶ οὕτω μέν τινες. ἕτεροι δὲ ἐνόησὰν; ὅτι Εὔμηλος οὐχ ἐφ᾽ ἅρματος πάντως ἐλϑὼν, 

ἀλλὰ οἷον ἕλχων τὸ ἅρμα, ἐκ τῶν ἔμιπροσϑεν κατά τὲ αὐχένας καὶ πλευρὰς ὡς οἱ ξευγηλάται τῇ μάστιγ L 

τοὺς ἵππους προκαλούμενος 1 ἤπου καὶ πλήττων ἤλαυνε, σύσγων zc ὑποζευξας αὖϑις κατὰ τὸ σιωπώμε- 

VOV αὐτούς" ὥχνησε γὰρ ἐπιβῆναι ἃ ἅρματος, χρίνας πεζὴ ϑριαμβεῖσαι δεδυστυχηχότα ievrov, διὸ καὶ 
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οἰχτείρεται. οἰκτείρειν δὲ χυρίως τὸ λαλεῖν λόγους, οἱ κινοῦσιν εἰς OlzrOV ἤτοι ἔλεον. τοιοῦτος δὲ καὶ 
ἐνταῦϑα λόγος τὸ. λοῖσϑος ἀνὴρ ὃ ἄριστος καὶ ἑξῆς. (Vers. 556.) To δὲ λοῖσϑος παρονομασϑὲν μετ᾽ 
ολίγα λοισϑεὺς εὐρεϑήσεται ὁμοίως τῷ, “Μελάνϑιος Μελανϑεὺς, ἡνίοχος ἡνιοχεύς. ( Vers. 558. ) To 

δὲ δεύτερα ὥφειλε μὲν δεύτερον εἶναν ὡς πρὸς τὸ αέϑλιον, καϑὰ καὶ ̓ προδεδήλωται», ἵνα ἦν δῶμεν 
10: ἀέϑλιον δεύτερον. ἐπληϑύνϑη δὲ *ArrixOS χαὶ αὐτὸ Ε ive καὶ τῷ μεέτρῷ, χρησιμεύσῃ. οὐχ ὑποχοριστι- 

χὸν δὲ τὸ ἀέϑλιον. οὐ γὰρ εἴωϑεν ἁπλῶς οὕτω ιρχῃμφτέξειν ὁ ποιητὴς ὑποκορισμοὺς; ὡς xal ἐν ἄλλοις 

ἐφάνη. παφωνόμασται δὲ ἐκ τοῦ ἄεϑλον ὁμοίως τῷ ἴχνιον xol τοῖς τοιούτοις. ( Vers. 539.) Τὸ δὲ 

ἐπήνεον ἐδίπλασεν 0 ποιητὴς εἰπὼν εὐϑὺς πάλιν mirer » ἐπῆνησαν γὰρ gato, καὶ “δηλοῖ τῇ 
ταὐτολογίᾳ τὴν τοῦ ἐπαίνου ἐπιμονήν. τοῦ δὲ ἐπαινῆσὰν καὶ μετ᾽ ὀλίγα κεῖται χρῆσις. χαὶ παρ᾽ Ἡσιόδῳ 

δὲ ἐν τῷ, τὴν μέν χεν ἐπαινήσειε νοήσας. Ὅτι ἑλομένου, ὡς ἐῤῥέϑη., τοῦ AM Εὐμήλῳ τῷ ἀρίστῳ 10 

μιὲν, δυστυχήσαντι δὲ, δοῦναι τὸ δεύτερον ἀέϑλιον, ἀντεχόμενος αὐτοῦ ἐναγωνιώτερον ὁ Αγντίλοχος 
( Vers. 544.) φησίν" ὦ ᾿ἀχιλεῦ, μάλα τοῦ κεχγολώσομαι , αἴ κε τελέσσῃς τοῦτο ἔπος; τὸ δοῦναι δηλαδὴ 
Εὐμήλῳ δεύτερον ἄεθλον ὑστάτῳ ἥχοντι" μέλλεις γὰρ ἀφαιρήσεσθαι ἄεϑλον" τὰ φρονέων, ὅτι οἱ 
βλάβεν ἅρματα χαὶ rayé ἵππω αὐτός τ ἐσθλὸς ἐών: αλλ ὥφελεν ἀϑανάτοισιν εἴχεσθϑαι; τὸ κεν; 
ἤγουν διὸ, ἢ οὕτως ἂν,. οὔτε πανύστατος ἦλϑε δεώχων. ( Vers. 547. ) Καὶ ὅρα τὴν σύντομον τοῦ 

ΝΝΜεστορίδου ῥήτορος αγτίϑεσιν καὶ. λύσιν. εἰπὼν eg τοῦτο φρονεῖν τὸν Aida διχαιολ ̓ογιχῶς, τι 
20 ἐσθλὸς ἀνὴρ ὁ Εὔμηλος αὐτὸς τε ἐβλάβη, χαὶ τὸ ἅρμα χαὶ οἱ ἵπποι καὶ διὰ * τοῦτο ἐλεητέον χαὶ δοτέον 

αὐτῷ τὸ γοῦν δεύτερον ἔπαϑλον; λύει φάμε sVog ὕτι ὥφειλεν εὔξασϑαι, καὶ οὐχ ἂν τοιαῦτ᾽ ἔπαϑε. 4011434 

ἔστι, φασὶν; ἢ λύσις δεινή. 1 μὲν γὰρ ἀντίϑεσις δυστυχίαν Ευμήλου προββέλέτφε: ἡ δὲ λύσις περι- 
φρονήσεως τοῦ ϑείου αἰτιᾶται ἀβεονν καί πὼς λέγει ὡς; εἰ χαὶ διὰ δυστυχίαν at ξιος οἴχτου Τύμηλος, 20 

ἀλλὰ μίσους ἄλλως ἃ S08 ὅτι μὴ ηὔξατο. ἔνϑα νοητέον καὶ. ὕτι κατὼ τὸ σιωπώμενον ὃ ““Ιντίλοχος ηὔξατο 

φϑάσας περὶ γίκης᾽ οὐ γὰρ ἂν ἄλλως eyed ἐν Εὐμήλῳ τὸ μὴ εὔξασϑαι. ( Vers. 541.) Ὅτι δὲ διχα- 

ψίζεν ὁ νεανίας ἐνταῦϑα, ἐπεσημιήνατο D ποιητὴς ἐν τῷ, “Αντίλοχος , μεγαϑύμου Δέστορος υἱὸς, 

Inj. & nv Aie δίχη ἡμείψαι το ἀναστὰς, ἤγουν δικανίχῶς. τινὲς δὲ ἀντὶ τοῦ δικαίως τὸ δίχῃ φασίν. 

᾿Ιστέον δὲ € ὅτι τὸ , “Νέστορος υἱὸς, οὐ λίαν ἐχ περιττοῦ χεῖται, αλλ᾽ εἰς ἔμφασιν. TOU χαὶ τὸν viov ῥητορι- 

χον ὡς εἶχος εἶναι τοιοῦδε ῥήτορος ἐχγενόμενον. ( Vers. 548.) To δὲ κεχολώσομαι μετὰ ἁπλουστατῆς 

duce cg; ἔτι δὲ χαὶ zero τὴν ἕν δίχαις -προαναφώνησιν εἴρηται. διὸ. χαὶ ἐμείδησεν idee, za 

μάλλον, ἐπεὶ προσέϑετο εἰπεῖν ὃ ἑταῖρος ὡς εἴ περ «VrOY οἰχτείρεις ἔστι σοι πολλὰ, ὧν ἀνελὼν. δὸς 

καὶ μεῖζον ἄεϑλον" δηλον γάρ ὡς οἰχτιρμοῦ χάριν δώσεις καὶ οὐχ ὡς ἀέϑλιον. ἔτι δὲ μάλιστα ἐμείδησεν, 
Ἀἐπεὶ ἔφη περὶ τῆς ἵππου x«l χερσὶ μαχήσεσθαι ᾿ τῷ βουλομένῳ πειρηϑῆναι; χαϑά mov καὶ Ἄχιλλεὺς $o 

ἔφη», τῶν δ᾽ ἄλλων, ἅ μου ἐστὶ ϑοὴ παρὰ YQ, τῶν οὐχ ἄν TL ἕλοις. εὐγένειαν τοίνυν οἰχείαν ὁ ἥρως ἐν 
τῷ ᾿Δντιλόχῳ φαντασάμενος μειδιᾷ. καὶ ἄλλως δὲ μειδιᾷ ὃ γλυκὺς εἰπεῖν “ἀχιλλεὺς, ἐπεὶ καὶ τῷ 

᾿Αντιλόχῳ ἀστεία καὶ ὕλη λαλιὰ φαίνεται. τοίνυν ἀποτεινόμενος ἀστείως πρὸς τὸ κεχολώσομαι ὡς οἷα 
δεσποτιχῶς ῥηϑὲν φησίν" εἰ uiv δὴ ue χελεύεις xol οἴχοϑεν ἄλλο Εὐμήλῳ ἐπιδοῦναι» ἐγὼ δέ xe zal τὸ 

τελέσω" δώσω οἱ ϑώρηκα xot ἑξῆς. καὶ δίδωσιν εὐϑὺς Εὐμήλῳ μεῖζον ἄεϑλον τὸν τοῦ ᾿Δἀστεροπαίου. ὡς 

ἐρῥέϑη θώρακα, χλ ἐσίγϑεν ἀχϑέντα. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι χαὶ τὸ χεχολώσομαι διχανικῶς ἐνταῦϑα ὑπολα- 

λεῖται. ἄμυναν γὰρ ἡ λέξις nager. & γε καὶ μάχην μελετᾷ ὁ τοῦτο εἰπὼν ᾿Αντίλοχος. περὶ τῆς 

ἵππου. ἀμύνεσϑαι δὲ χαὶ μάχεσϑαιν οὐχ ἂν εἴη δίχα TOU zal χολοῦσϑαι. ὅτι διχανικόν ἐστι χαὶ τὸ 

ἀμυντιχὸν, δηλοῖ ὁ ἐθελήσας ὁρίσασθαι τὴν ῥητορικὴν διὰ τοῦ, ἄνδρ᾽ ἀπαμύνασϑαι ὅτε τις πρότε- 

θος χαλεπήνῃ. (Vers. 544, ) To δὲ, μέλλεις ἀφαιρήσεσθαι ἄεθλον, ἀορίστως εἰπὲ. δυνάμενος μὲν áo 
εἰπεῖν, ἀφαιρή neqiie LL οχνήσας δὲ τάχα διὰ τὸ δεδιέναι τὸν Μενέλαον ὡς ἐρίσει δικαίως αὐτῷ TOU 
δευτερείου. διό qot ' ὅτι ἁπλῶς ἄεϑλον ἀφαιρήσῃ ; ἑτέρῳ οὐ μὴν τῷ Εὐμήλῳ προσῆκον. (Vers. 547. ) 

To δὲ, οὔτι “πανύστατος ἦλϑεν, ὑπὲρ ἑαυτοῦ ὁ θήτωρ παῖς ἔφη). ὡς γάρ τινος Aé&ovrog , καὶ πῶς σὺ 

εὐξάμενος οὐχ ἤλϑες πρῶτος ; λέγει μονονουχὶ ὅτι οὐ μὲν οὐδὲ πανύστατος ἦλθον, Ü ἔστι δεύτατος, 

αλλὰ δεύτερος nire τὸν πρῶτον. ( Vers. 548.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι. πλουσίου ϑωρουμένου τὸ αλ λότριον φίλῳ 

τινὶ χωλυτιχον τὸ , εἰ δὲ μιν οἰχτείρεις, «cL TOL φίλος ἔπλετο ϑυμῷ, ἔστι τοι ἐν χλισίῃ χρυσὸς πολὺς, 

3o 

4Q 
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ἔστι δὲ χαλκὸς καὶ πρόβατα, εἰσί δέ τοι δμωαὶ καὶ μώγυχες ἵππου; τῶν οἱ ἔπειτ᾽ ἀνελὼν; ἤτον ὕστερον 
λαβὼν , δόμεναι» ἤγουν δὸς, xci μεῖζον ἄεϑλον, ηὲ χαὶ αὐτίχα vw, ἵνα σ᾽ αἰνήσωσιν eoi τυχὸν, 
ἢ) οἵδε τινές. ὃ δὲ τοιοῦτος πλούσιος ἔχοι ἂν ἀποχρινεῖσϑαι TO, εἰ μὲν δὴ ue κελεύεις καὶ οἴχοϑεν καὶ 

ἑξῆς. καὶ εἰσὶν ἐκεῖνα μὲν ᾿Αντιλόχου λόγοι, ταῦτα δὲ Αἰχιλλέως, οὗ ἡ πρὸς ᾿Αντίλοχον φιλία φαίνεται 
καὶ ἐν τῷ; μείδησεν ᾿Αχιλλεὺς χαίρων ᾿Αντιλόχῳ, ὅτι οἱ φίλος ἦεν ἑταῖρος. ( Vers. 558.) Εν τούτοις 
δὲ σημείωσαι καὶ ὅτι οὐχ ὡς κτήματος διὰ σμιχρολογίαν ἀντιποιεῖται τῆς ῥηϑείσης ἵππου ᾿Αντίλοχος, 
ἀλλ ὡς ἐπάϑλου, χρηστοῦ, φασὶ, νέου ἦϑος ἔχων, καὶ φιλότιμος ὧν περὶ νίκην, ὃ φύσει πάντες 

πάσχομεν νικᾶν ἐϑέλοντες. διὸ οὐ φϑονεῖ καὶ μεῖζον δοϑῆναι τῷ ἀντιπάλῳ, κτῆμα πάντως ἐκχείνῳ 50 
καὶ δῶρον λογισϑησόμενον. αὐτὸς δ᾽ αἱρεῖται τὸ ἔλαττον, ποιότητι μεῖζον χρίνων αὐτό. διὸ καὶ AyiÀ- 

10 λεὺς ἀγαλλιασάμενος ποιεῖ οὕτω. καὶ ἑτέρως δὲ φράσαι, τιμῆς ἀντιποιεῖται ᾿Αντίλοχος. καὶ οὐ χαίρει 
γέρας ἀφαιρούμενος οἰχεῖον, ἀλλὰ δικαιολογεῖται περὶ τούτου τῷ «χιλλεῖ, ὃς πεπειραμένος οἶδὲν οἷον 
ἐστὶν ἡ τοῦ γέρως ἀφαίρεσις. φράζει δ᾽ ᾿Αντίλοχος οὕτω περὶ τοῦ δευτερείου, ἤγουν τῆς ἵππου" τὴν 
δ᾽ ἐγὼ οὐ δώσω" περὶ δ᾽ αὐτῆς πειρηϑήτω ἀνδρῶν ὃς x ἐθέλῃσιν ἐμοὶ χείρεσσι μάχεσϑαι. περιμά- 
χητος ἄρα ἡ ἵππος αὕτη. Ὅτι δὲ τὸ χερσὶ μάχεσϑαι διαστολὴν ἔχει τοῦ ϑυμομαχεῖν καὶ λογομαχεῖν, 
προδεδήλωται. ὡς δὲ ἡδέα τὰ ἔπαϑλα, δηλοῖ μὲν καὶ ἡ ἄρτι ἔρις, καὶ ἐφεξῆς δὲ ἡ κατὰ τὸν Mevé- 
λαον, καὶ τὸ, Εὐμήλῳ ἐν χερσὶ τίϑει τὸν ῥηϑέντα ϑώρακα, ὃ δὲ δέξατο χαίρων, μάλιστα δὲ ἡ τού- 
των ἡδύτης ἐν τῇ κοινῇ τῶν ἀεϑλευόντων ὑπολήψει σαφῶς διαφαίνεται ἀεί. Ὅρα δὲ ὅτι τε προχλητιχὸν 

S A dr Marta da ; MTS. LNMENS oS EI : 
τῶν ἐφεξῆς TO, περὶ δ᾽ αὐτῆς πειρηϑήτω καὶ ἑξῆς" οἱδὲ γὰρ ὁ αγχένους Νεστορίδης ὡς ἐρίσει δὲ αὖ- 

τὴν ὁ Μενέλαος" καὶ ὅτι ἐν τῷ, πρόβατα καὶ δμωαὶ καὶ μώνυχες ἵπποι, ἁπλοϊχῶς καὶ οὐ κατά τινὰ 
30 τιμίαν τάξιν ὃ Avriloyog ἔφρασεν οἷα καὶ σχεδιάζων καὶ yoAovus*vog* διὸ καὶ δυσὶν ἐνταῦϑα εἰς Go 

οὐδὲν δέον ἐχρήσατο συνεκδοχαῖς ἤγουν συλλήψεσι, μνείᾳ μὲν προβάτων συνεχδεξάμενος καὶ βόας 
χαὶ αἰγας, ἵππους δέ γε τοὺς ποϑεινοὺς ἰδίῳ ἐχλαλήσας, τῷ ἀνελεῖν δὲ, ἤγουν κάτωϑεν ἐκ γῆς ἀνα- 
λαβέσϑαι χρυσὸν καὶ γαλχὸν καὶ τοιαῦτα, συλλαβὼν καὶ πρόβατα καὶ ἵππους καὶ λοιπὰ, ὧν οὐκ ἔστιν 
οἰκεῖον τὸ ἀνελεῖν. δοχεῖ δὲ ἀστείως ἐν τῷ χρυσὸς πολὺς ὑποδάκχνειν τὸν ᾿Αἰχιλλέα, εἰ οὕτω πολύχρυσος 
ὧν βραχύ τι χρυσοῦ προὐβαλλετο εἰς ἀέϑλιον. ἔχει δέ τι δριμὺ καὶ τὸ, τὴν δ᾽ ἐγὼ οὐ δώσω, παρῳ- 
δηϑὲν ἐκ τοῦ, τὴν δ᾽ ἐγὼ οὐ λύσω, τὴν Χρυσηίδα δηλαδὴ, ἧς dya"u£uvov πρὸ τούτων ἀντεποιεῖτο! 310 
περιέπων ὡς γέρας, καϑὰ. καὶ ὃ Μενέλαος ἀντιποιήσεται τῆς ἵππου μετ᾽ ὀλίγα, πρὸς ὃν δυνήσεται 
εἰπεῖν ὃ ̓Αντίλοχος τὸ, τὴν δ᾽ ἐγὼ οὐ δώσω, καϑὰ καὶ ὁ βασιλεὺς ἐχεῖ ἔφη τὸ, τὴν δ᾽ ἐγὼ οὐ λύσω, 

14ϑδπρὸς ἃ δὴ μειδιᾷ ὁ ̓ἀΙχιλλεύς. ( Vers. 566. ) Ort μετὰ δίκην ᾿Αντίλοχος ἄεϑλον τὸ δεύτερον λαβὼν, εἶτα 
80 δευτέροις ἀγῶσι περιπίπτει. ἀντιπίπτει γὰρ αὐτῷ Μενέλαος, ἐπεί msg αὐτὸν ἐνίκησε, χέρδεσι κατὰ 

τὸν ποιητὴν, οὔτι τάχει παρφρϑάμενος. καὶ τὸ ῥηϑὲν ἀϑλον τὴν ἵππον εἰς ἑαυτὸν ἕλκει. καὶ ἐπεὶ ἔφη 10 
᾿Αντίλοχος, τὴν δ᾽ ἐγὼ οὐ δώσω, περὶ δ᾽ αὐτῆς πειρηϑήτω καὶ ἑξῆς, οὐ χεχολώσεται κατ᾽ ἐχεῖνον 
Ó Μενέλαος, ἀλλὰ ἤδη χολοῦται ἄμοτον καὶ ἀνίσταται ϑυμὸν ἀχεύων. xoi ὃ κήρυξ μὲν σκῆπτρον ἐν 
χερσὶν αὐτῷ τίϑησι καὶ σιωπῆσαι κελεύει ᾿“ργείους, Μενέλαος δὲ φησίν" ᾿Αντίλοχε, πρόσϑε πεπνυμένε, 

ποῖον ἔρεξας; ἤσχυνας μὲν ἐμὴν ἀρετὴν, βλάψας δέ μοι ἵππους, τοὺς σοὺς πρόσϑε βαλὼν, οἱ πολὺ 

χείρονες ἦσαν, ἀλλ ἄγε: Aoysiov ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, ὃ καὶ ἐν ἄλλοις ἐγράφη, ἐς μέσον ἀμφοτέ- 

ροισι δικάσσατε, μηδ᾽ ἐ π᾿ ἀρωγῇ, μή ποτέ τις εἴπῃσιν ᾿“Ιἰχαιῶν, ᾿Αντίλοχον ψεύδεσσι βιησάμενος Mt- 20 

véAaog οἴχεται ἵππον ἄγων, ὅττι οἱ, τουτέστι τῷ ̓ Αντιλόχῳ, πολὺ χείρονε ες ἦσαν ἵπποι, αὐτὸς δὲ, 

ἤγουν ὁ ̓ Αντίλοχος, χρείσσων ἀρετῇ τε βίῃ τε. οὕτως εἰπὼν ὁ Μενέλαος, χαὶ δικάσσατε, φάμενος, εἰς 

4o. μέσον, ἤγουν ἐξ 1 ἴσου, ἵνα μέσοι γένησϑε καὶ μὴ ἑτεροβαρεῖς, ὥς φάσιν οἱ παλαιοὶ, οὗ δὴ éx παραλλή- 

λου ἐφερμηνευτικὸν τὸ μὴ δ᾽ ἐπ᾿ ἀρωγῇ" ταὐτὸν γὰρ τὸ ἐς μέσον καὶ τὸ μηδ᾽ ἐπ᾿ ἀρωγῇ, ἤτοι μέσως 

- χαὶ μὴ κατὰ χάριν" οὕτω τοίνυν ζητήσας δικάσασϑαι ὁ βασιλεὺς * οἷα ϑαῤῥῶν τῷ διχαίῳ καὶ ὡς οὔτις 30 

αὐτοῦ͵ ὑκακαιμηφιεῖτοιν (Vers. 579.) μεταβουλεύεται ταχι, καὶ τὸ τίμιον χαὶ ϑασιλιχὸν φυλάττων 
ἑαυτῷ τοὺς μὲν αἱρετοὺς ἀφίησι. δικαστὰς, γνωματεέύει. δ᾽ αὐεὸς ἐχεῖνος χρίνας, καὶ φησίν" εἰ δ᾽ ἀγ 
ἐχὼν : αὐτὸς δικάσω. καί μ᾽ οὔ τινα φημὶ. ἄλλον ἐπιπλήξειν Δαναῶν" (Qa γὰρ ἔσται" ᾿Αἰντίλοχ᾽, αἱ 

δ᾽ ἄγε δεῦρο, διοτρεφὲς, ἢ ϑέμις ἐστὶ, στὰς ἵππων προπάροιϑε καὶ ἅρματος" αὐτὰρ ἱμάσϑλην χερσὶν 
ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ Inrap. Tow. IV. ᾿ Qq 
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ἔχων ὁᾳδινὴν, ἧ περ τὸ πρόσϑεν ἔλαυνες, ἵππων ἁψάμενος, γαιήοχον ὄμνυϑι μὴ μὲν ἑκὼν τὸ ἐμὸν 
δόλῳ ἅρμα πεδῆσαι. ταῦτα τὰ τοῦ Μενελάου, μὴ φέροντος 4 νικηϑῆναι ἢ λάβεῖν μὲν» τὸ ἀϑλον, 

δόξαι δὲ βιάσασϑαι τὸν αὐτοῦ ἡνιοχικώτερον καὶ διὰ τὸ ἀξίωμα πλεονεκτεῖν, ῥητέον δὲ ὅτι ἔνια καὶ 
τῶν ἐνταῦϑα ῥηθέντων ἐπῶν δύνανται di cire dai λόγῳ neg, olov ἐπὶ ἀνδρὸς ϑαῤῥοῦντος τῷ 
δικαίῳ ῥηθήσεται. τὸ, ἀλλ ἄγετε , ὦ δεῖνα, καὶ s ἕως TOU, μή ποτέ τις εἴπῃσι τάδε. ὁ δὲ τοιοῦτος 

εἴπῃ ἂν καὶ τὸ, εἰ δ᾽ ἄγ᾽ ἐγὼν αὑτὸς dixdiot xai ἑξῆς ἕως τοῦ, ἰϑεῖα yao ἔσται. Σημείωσαι δ᾽ ἐν τού- 

τοις καὶ ὅτι τὸ, εἰ δ᾽ ἄγε δικάσω, χαλλιὸν ἐστι νοηϑῆναι ἀντὶ τοῦ, εἰ δὲ βούλει, ἄγε, χαϑὰ καὶ 

ἀλλαχοῦ ἡρμήνευται, ἤ περ εἰπεῖν, εἴα δὲ ἄγε, καϑὰ καὶ αὐτὸ εἴρηται. προϊὼν γὰρ εὐθὺς λέγει, ᾽4ν- 

4 τίλολχ᾽, αἱ δ᾽ ἄγε δεῦρο καὶ ἑξῆς. τὸ γὰρ αἱ δ᾽ ἄγε ταὐτὸν τῷ ἐὰν δ᾽ &ye καὶ τῷ εἰ δ᾽ ἄγε. καὶ δύνα- 
ται μὲν γραφῆναι καὶ αὐτὸ, AvrÀoy εἰ δ᾽ ἄγε" τὰ δὲ πλείω xoi ἀκριβέστερα τῶν ἀντιγράφων al 10 
δ᾽ ἄγε φασὶν ὁμοίως τῷ αἱ δὲ λῇς ἀντὶ τοῦ ἐὰν ϑέλῃς καὶ τῷ αἴ κεν ἄτερ σπείρου κεῖται καὶ τοῖς ὁμοίοις. 

(Vers, 567.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ἄμοτον καὶ νῦν τὸ πλῆρες ἁπλῶς καὶ μὴ κενὸν καὶ μότου δεόμενον. 
(Vers. 570.) Τὸ 0, πρόσϑε πεπνυμένε, δεξιῶς εἴρηται. ὁμολογεῖ γὰρ φρόνιμον τὰ πρὶν τὸν Avri- 
λοχον εἶναι, ἵνα πιστευϑῇ μὴ πεπνύσϑαι νῦν αὐτόν. ἐνταῦϑα δὲ φϑάνει καὶ ἀπολογίαν τοῦ ᾿Αντιλό- 
χου ἀνατρέπων᾽ ἵνα γὰρ μὴ ἁπλότητα ἤϑους ἐχεῖνος προβαλῆται, φησίν" πρόσϑε πεπνυμένε" ὃ δή, 
φασι, μεῖζον ἀποφαίνει τὸ ἔγκλημα" ὁ γὰρ πεπνυμένος οὐχ᾽ ἁπλοῦς, ὅϑεν καὶ ἑκὼν ἥμαρτε δολιευσά- 
πὰ Τὸ δὲ ἔρεξας, διὰ μέτρον οὗ διπλασιάζει τὸ Q. Τὸ δὲ, ποῖον ἔρεξας, καλῶς κεῖται. τί μὲν γὰρ 

ἔρεξεν, οὐκ ἐρωτᾷ, ὡς πᾶσι δῆλον ἐκ ϑέας. πολυπραγμονεῖ δὲ τὴν τοῦ πραχϑέντος φαύλην ποιότητα, 

ἣν καὶ ἑρμηνεύειν ἐπαγαγὼν τὸ, ἤσχυνας μὲν ἐμὴν ἀρετὴν, καὶ ἑξῆς. λέγει δὲ καὶ νῦν ἀρετὴν, ὡς καὶ 
κατωτέρω, τὴν ἡνιοχικήν. (Vers. 571.) Ὅρα δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ τὸ ἤσχυνας καιρίως λεχϑὲν, καὶ οὐ 20 

5o μόνον, διότι ἀντὶ κάλλους αἰσχύνη "τὸ ἐναντίον τῷ κάλλει χαταχέεταν τοῦ προσώπου τοῖς ἡττωμένοις, 
ἀλλὰ καὶ ὅτι χαλὸν μὲν ἀρετὴ πᾶσα, αἰσχρὸν δὲ ἐξ ἐναντίου ἅπασα κακία. αἱ δέ γε κατὰ ψυχὴν 436 
ἀρεταὶ ὅσαι τὲ κατὰ πρᾶξιν xai αἱ διανοηταὶ, ἤδη καὶ κάλλισται, ὡς λείπεσϑαι ταῖς αὐτὰς ἀντιϑέτους 
κακίας αἰσχίστας εἶναι, xoi ἀναλόγως αἰσχύνειν τοὺς ἐνισχομένους αὑταῖς. Τὸ δὲ, ἔβλαψας ἵππους, 

κυριολεχτεῖταν καὶ νῦν ὡς ἐπὶ ἐμποδισμοῦ. (Vers. 572.) Τὸ δὲ, τοὺς σοὺς ἵππους πρόσϑεν βαλὼν, 

ἀντὶ τοῦ ἐπιτυχῶς ἀγαγὼν ἔμπροσθεν, ὁποῖόν τι μετ᾽ ὀλίγα καὶ τὸ, πλήϑει πρόσϑε βαλόντες. 
(Vers. 574.) Τὸ δὲ, ἐς μέσον δικάσατε μηδ᾽ ἐπ᾽ ἀρωγῇ, ἀντὶ τοῦ μέσως xoi δικαίως, ὡς εἰρητᾶι, 

( Vers. 976. ) Τὸ δὲ ᾿Αντίλοχον ψεύδεσι βιασάμενος οἴχεται ἵππον ἄγων ἀποστατιχῶς ῥηϑὲν xai ἄσυν- 

δέτως χατὰ ἦϑος ϑυμοῦ δοκεῖ xoi ξλλευψίν τινὰ ἔχειν. τὸ δὲ ἀνελλιπὲς 9v φράσαι οὕτως, μή ποτέ 

τις εἴπῃ ὡς ̓ Αντίλοχον ἐβιάσατο Λιενέλαος. Τὸ δὲ, βίῃ τε, λόγον i ἔχει ὡς τῶν ψογερῶν αἰτιασομένων So 
τὸν βασιλέα οἷα μήτε ἀρετῆς εὖ εἰδότα ἡνιοχικῆς μήτε ῥωμαλέον ὡς δύνασϑαι βιάζεσθαι καὶ περιάγειν 
ϑρασεῖς 1 ἵππους ὅπῃ χρή. ( Vers. 588, ) To δὲ ἰϑεῖα ἐλλειπῶς χαὶ αὐτὸ εἴρηται. εἴληπται γὰρ ἀπὸ 

60 χοινοῦ τὸ δίκη € ὄνομα ἐκ τοῦ δικάσασθαι ῥήματος. εἰς δὲ σαφήνειαν τῆς τοιαύτης λέξεως χρήσιμον καὶ 
“Ησιόδου 10, ἰϑεῖαν ἔνειμαν, ἤτοι τὴν εὐθυτάτην δίχην. ἔστι δὲ καὶ ἐν Οδυσσείῳ σχῆμα τοιοῦτον, 

ἔνϑα € ἑπταχῇ διαμοιρᾶταν ὃ Ῥύμαιος. (Veis. 581.) Τὸ δὲ, 5 θέμις ἐστὶν, ἔοικε δηλοῦν, μὴ πρὸς Me- 

ψελάου πρώτου ἐπινοηϑῆναι τὴν ἐνταῦϑα κρίσιν, ἀλλ οὕτως ἐχ παλαιοῦ τὰ τοιαῦτα ϑεμιστεύεσθαι. 

ὡς δὲ καὶ περισπᾶται, xai αὖ πάλιν ὀξύνεται ἄλλως τὸ ἢ), ἐν τῷ ἢ ϑέμις, δεδήλωται καὶ ἐν ἄλλοις. 

( Vers. 583. ) “Ῥᾳδινὴ δὲ ἱμάσϑλη ἡ λεπτὴ καὶ μαχρὰ κατὰ τοὺς παλαιοὺς, καὶ διὰ ταῦτα xat λιγυρά. 

δοχεῖ δὲ INCUN UM ἢ παρὰ τὸ ógov δινεῖσϑαι ἤτοι χάμπτεσϑαι διὰ λεπτότητα, ἢ παρὰ τὸ ποιεῖν τοὺς 

1517[ππους 6 ὁᾷον *iéva, πλεονασμῷ τοῦ δ᾽" (Vers, 582.) ᾽Εν δὲ τῷ, αὐτὰρ ἱμάσϑλην χερσὶν ἔχων, δοκεῖ 4o 
περιττὸς εἰναι ὃ σύνδεσμος τεϑεὶς ἀντὶ τοῦ δή. δῆλον δὲ xoi ὅτι συγκέχοπται ἡ ἱμάσϑλη διὰ τὸ εὐφω- 

γνότερον. τὸ γὰρ ἐντελὲς ἱμαμάσϑλη ἐστὶν, ὡς οἷον εἰπεῖν, ἱμὰς ἱμάσϑλης, τουτέστι λῶρος μέμα- 

λαγμένος. ( Vers. 584.) Τὺ δὲ τῶν ἵππων ἅψασϑαι βούλεται τοῖς ἵπποις τὸ τῆς ἐπιορκίας καχὸν χατα- 
σχήπτειν, εἰ ὃ ἡνίοχος ψεύσεται, ὡς περ καὶ τὸ τὴν ἱμάσϑλην ἔγειν αἴνιγμά ἐστι τοῦ καὶ αὐτὴν καὶ 
τὴν κατέχουσαν χεῖραν εἰς ἀχρεῖον ἐλϑεῖν , 0 τοῖς ἐπιορκοῦσιν ὀφείλεται. (Vers. 585.) Τὸ δὲ, ὄμνυϑε 
μὴ μὲν ἑκὼν τὸ ἐμὸν ἅρμα δόλῳ πεδῆσαι, φανερῶς δηλοῖ ὅτι καὶ ἐν τῇ v ῥαψῳδίᾳ εἰς τὸ, μὴ μὲν ἐγὼ 
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Βρισηίδι χεῖρα ἐπενεῖχαι, λείπει τὸ ὄμνυμι, ἵνα λέγῃ ἐκεῖ, ὄμνυμι μὴ βιάσασϑαι τὴν χόρην. Τὸ δὲ 
πεδῆσαν δριμέως εἴρηται. τὸ γὰρ κωλῦσαι τοῦ δρόμου πεδῆσαι φησὶν ὃ βασιλεὺς, αὐξάνων τὸ τοῦ 
γεανίσχου ἀδίκημα. φϑάσας μέντοι ἐρωῆσαι εἶπε τοὺς ἵππους ὁ ποιητὴς; πρὸ δὲ ὀλίγων καὶ θλαβῆναι 

ἔφη αὐτούς. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτε οὐκ ἐξὴν ἐν τοῖς ἀγῶσι δόλους τεχνάζεσϑαι. διὸ δίκην ἔλαχεν ᾿Αντί- 

λοχος δόλου. ὡς εἰ μὴ τοῦτ᾽ ἣν, “τί ἐκώλυε καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς τὸν ὕπισϑεν τρέχοντα πεζὸν χαὶ τὰ ἴχνη το 

τοῦ ἀντιτρέχοντος τύπτοντα χερσὶν αὐτοῦ λαβέσϑαι ἢ προῶσαι καὶ καταβαλεῖν εἰς γῆν; δῖλον δὲ καὶ 
ὡς οὐ δύσερις ὁ Μενέλαος, ἑαυτὸν ἐκδικῶν ἐφ᾽ οἷς ἐδηλώϑη, ἀλλ᾽ αὐτὸς μὲν ἀληθῶς ἤπιος ὃ παραχρῆμα 
φιλοτίμως διαλυσάμενος, 1 δὲ ὁφδιουργία χολαστέα παρὰ τὴν ἡρωικὴν πανουργευσαμένη ἁπλότητα. 
οὕτω καὶ ̓ Δχιλλεὺς τῷ βασιλεῖ ἐπιμεμφόμενος φησίν" ἐκ γὰρ δή μ᾽ ἀπάτησε καὶ ἤλιτεν, 0 ἐστιν ἥμαρ- 

10 τέν, ἀφ᾽ οὗ ὁ ἀλιτρός. ᾿Ιστέον δὲ Ort ἡ τοῦ ᾿Ἡντιλόχου χατὰ Μενελάου περιεργία, χαϑ' ἣν παρατρέ- 

ψας ἵππους ἐχτὸς ὁδοῦ καὶ ὀλίγον παραχλίνας ἤνυσε κατὰ σπουδὴν εὖ τὸ τοῦ δρόμου τέλος δοκεῖ συμ- 

βαλλεσϑαί τι καὶ εἰς Πυϑαγορικὸν ῥητὸν ἐκεῖνο τὸ, λεωφόρους ὁδοὺς μὴ στεῖχε. τὸ δὲ ἦν, φασὶν, ἴσον 
τῷ, γνώμῃ πολλῶν μὴ ἀχολούϑει. εὐθεῖαν μὲν γὰρ ἄγει 0 χρώμενος ἡγεμόνι μόνῳ τῷ νόῳ, τῶν δ᾽ ἄλλων 
ἕκαστος ὃ τι ἂν δόξοι ἀποφαίνεται» ὡς χἀνταῦϑα Μενέλαος μὲν ἄλλα ἐβούλετο, τῆς λεωφόρου αὐτὸς 

ὦν, ᾿Αντιλόχου δὲ ἄλλως ὃ γοῦς ἡγήσατο, παρακλιδὸν ἐλάσαντος καὶ; ὡς ἂν ὃ Καλλίμαχος εἴποι, 

δραμόντος ἑτέρων ἴχνια μὴ καϑ' ὁμὰ, εἰ καὶ στεινοτέρην ἤλασεν, ὡς εἰκὸς, xad καὶ αὐτὸ ἐχεῖνος ἔφη. 
*( Vers. 586.) Ὅτι ὁ -Avrioyog λαλῶν μετὰ τὸν Μενέλαον τοιαῦτα φησί" ἄνσχεο νῦν, ἤτοι ἀνάσχου" 20 
πολλὸν γὰρ ἔγωγε νεώτερός εἰμι σεῖο, ἄναξ Μενέλαε" σὺ δὲ πρότερος καὶ ἀρείων. οἰσϑ' οἷα νέου ἀν- 
δρὸς ὑπερβασίαι τελέϑουσι" χραιπνότερος μὲν γάρ τὲ νόος, λεπτὴ δέ re μῆτις. τῷ TOL ἐπιτλήτω 

20 χραδίη. ἵππον δέ τοι αὐτὸς δώσω, τὴν ἀρόμην. εἰ καὶ vU xev οἴχοϑεν ἄλλο μεῖζον ἀπαιτήσειας 
1437η μᾶλλον σαφέστερον ἐπαιτήσειας, ἄφαρ κέ τοι αὐτίκα δοῦναι βουλοίμην ἢ σοί γε διοτρεφὲς ἤματα So 

πάντα ἐκ ϑυμοῦ πεσέειν, καὶ ϑεοῖς εἶναι ἀλιτρὸς, ὡς εἰς τὸ ϑεῖον δηλαδὴ ἁμαρτανόντων τῶν τοῖς βα- 
σιλεῦσιν ἀντιβαινόντων. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὰ ῥηθέντα ἔπη, βραχύ τι παρῳδούμενα, δύνανται λέγεσϑαι 
πρὸς νέου, ἐνδόξῳ γηραιτέρῳ εἴκοντος, καὶ ὅτι τὸ, οἶσϑα γὰρ καὶ ἑξῆς καὶ ἕως τοῦ, λεπτὴ δέ τε μῆτις, 

γνωμικῶς εἴρηται, δι᾿ ὧν ὑπογράφεται φύσις νεότητος. Ὅρα δὲ xci ὕπως ὁ ̓ Αντίλοχος ὑποπίπτει τῷ 
βασιλεῖ, καὶ ἑαυτὸν ὑποβιβάζων ἐξαίρει ἐχεῖνον κἀντεῦϑεν πραὔνει, καὶ οὕτω μεϑεμένου ἐχείνου λαμ- 
βάνει ἀμάχως. τὸ ἔπα"ϑλον. λόγος γὰρ ἀφελής τε καὶ ἐπιεικὴς οἶδε μαλϑάσσειν ὀργήν. ποιεῖ δὲ οὕτως áo 
"Arroyos, οἷα, τὴν ψευδορκίαν εὐπαιδεύίτως εὐλαβηϑείς. ( Vers. 589.) Ὑπερβασίαι δὲ αἱ παραβάσεις 

τοῦ δέοντος, αἷς ὡς ἐπὶ πολὺ ἁλίσκονται νέοι, ὁποῖος καὶ ὃ Νιεστορίδης, πολὺ νεώτερος ἱστορούμενος 

So εἶναι τοῦ Μενελάου, νέου δηλαδὴ καὶ αὐτοῦ ὄντος. ( Vers. 390.) Σημείωσαι δὲ ὅτι οἷς ἑαυτὸν δ᾽ 4ν- 

| τίλοχος ταπεινοῖ, ἐμπλέκει λεληϑότως τῷ καϑόλου καὶ οἰκεῖον ἐγκώμιον, ταχύτερον εἰπὼν εἶναι τῷ νέῳ 

| TOV νοῦν, λεπτὴν δὲ τὴν βουλὴν, ὡς τοῦ MvsAaov μὴ τοιούτου δῆϑεν ὄντος, ἀλλὰ βραδὺν καὶ ma- 

χὺν ἔχοντος νοῦν. καὶ τὰς ὑπερβασίας. δὲ οὐ τραχύνει, οὐ γὰρ εἶπε δειναὶ ἢ βαρεῖαι ἢ ὑπερφίαλοι 
ἤ τι τοιοῦτον, ἀλλὰ ἀορίστως, οἷαι" ὃ πὲρ μέση λέξις ἐστὶ, καϑά περ ἴσως καὶ ἡ ὑπερβασία, εἴ τις 
αὐτὴν ἀντὶ τοῦ ὑπερβαίνειν λήψοιτο. ὑπερβαίνειν γὰρ οὐ μόνον τὸ ἁμαρτάνειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπερ- 
νικᾶν πρὸς ὁμοιότητα τοῦ ὑπερτρέχειν xoi ὑπερελαύνειν καὶ ὑπεραχοντίζειν xai ὑπερβάλλειν. καὶ 
τοιαύτη μὲν ἡ μία ἐπιφάνεια τῆς Ὁμηρικῆς δίπλακος, ἣν ὁ σοφὸς γεαγίας ἐξύφηνε, μεμαϑηκχὼς ἐχ τοῦ 
σοφωτάτου πα᾿τρὸς εἶ ὑφαίνειν μύϑους, ἐν ἡ ἐπιφανείᾳ παραυγάξει ἔννοιαν xarà τοῦ ἄνακτος Me- 50 
ψελάου, ὡς εἴρηται. ἡ δὲ ἑτέρα, καϑ' ἣν σχηματίξε χαταλαλεῖν ἑαυτοῦ, οὐ δήπου γὰρ ἀνέδην χαχολο- 

4o γῆσαι τὸν βασιλέα προὔϑετο, τοιάδε τις ἐστί, κχραιπνὸν μὲν ἑαυτῷ μαρτύρεται νόον χαὶ διὰ τοῦτο 

δῆϑεν οὐδὲ ἀσφαλῆ. χατὰ γὰρ τὸν φιλέμηρον Σοφοκλῆ. οἱ ταχεῖς φρονεῖν οὐχ ἀσφαλεῖς εἰσι. Lent 

δὲ μῆτιν λέγει τὴν αὐτοῦ ὡς οἷα μηδὲν ἁδρὸν xal σεεῤῥὸν προμηϑουμένου. οὐ γὰρ ἔπαινος ἐμφανῶς 

ἢ λεπτὴ μῆτις. εἴ τις ἐπὶ νοῖν φέρει τὸ, βράσσων τε γόος λεπτὴ δέ τε μῆτις. Hy ουν ἰσχνὴ» εὐδιά- 

AvroG , εὐδιάῤῥηκτος, οὐ δραστήριος, ἀπαχής. τοῦτο δὲ ἀπὸ ἐσχνῶν μετῆκται σωμάτων, οἷς οὐδέν τε 

γενναῖον ἐστὶν ἀνύειν ἵνα λέγῃ ὁ ᾿Αντίλοχος μηδὲν καινὸν εἶναι, εἰ νέος ὧν σοφὸς μέν ἐστι, οὐ φρό- 

νιμος δέ, πρὸς δὲ ταῦτα νοεῖται xoi ἡ ὑπερβασία οὐκ ἐπ᾿ ἀγαϑῷ. καὶ τὸ οἷαι δὲ ὁμοίως διὰ τὸ μέσως 

Q q a 



308 ΡΑΨΩΙΖΔ4 1.4 Ψ. Vs.588— 598. 

» Η - € , ᾽ ΄ » * -23 , H - , 
ἔγειν πρὸς νοῦν ὅμοιον συμβιβάζεται. ἐσχηματισται οὖν TO TOU yriAOOU γνωμικὸν διχῇ» σχιζομένον 

εἴς τε τὸ ἑαυτὸν συνιστᾶν ὑπὲρ τὸν Μενέλαον, καὶ εἰς τὸ δῆϑεν ψέγειν ἑαυτόν. ἔχει δέ τι καὶ μεγα- 
λόφρον ὃ τοῦ νέου λόγος, ἐν οἷς ἐμφαίνει τὴν ἵππον οὐκ ἐκ μέσου, ἀλλὰ παρ᾽ ἑαυτοῦ διδόναι ὡς οἰχείαν 

θο φασὶν οὖσαν, καὶ "τοῦ ἄϑλου ἑκὼν ἐξίστασθαι, ὡς δῆϑεν τοῦ MeveAaov αἰτήσαντος. διὸ χώραν ἔχει 
καὶ τὸ ὡς ἐῤῥέϑη ἐπαιτῆσαι. εἰ γὰρ ἐπὶ τῇ ἵππῳ καὶ ἄλλο τι μεῖζον αἰτήσειας, zo αὐτό, quot, δώσω 
αὐτίχα, οὐ μὴν δέει τινὶ, ἀλλ᾿ ἵνα σὺν τῷ φιλεῖσϑαί σοι μηδὲ ϑεομισὴς γένωμαι. οἱ δὲ παλαιοὶ φασὶ 
xal ὅτι διὰ τοῦ, καὶ ἄλλο τι μεῖζον, διδάσκει ὃ νεανίας ὡς καὶ τοῦτο οἴκοϑέν ἐστι καὶ ἤδη ἐμόν. 
( Vers. 592.) Ὅρα δ᾽ ἐν τούτοις καὶ τὴν ἀσφάλειαν τοῦ, ἣν ἀρόμην. ov γὰρ φανερῶς ἔφη τὴν ἐμὴν 
ἵππον, οὐδὲ ἣν ἔσχον ἔπαϑλον, ἀλλὰ μέσως πως, ἣν ἠρόμην, ὕπως ἂν καὶ ἠρόμην. ϑέλει γὰρ δεῖξαι, 

318ὡς οὐ πρόσϑεν μόνον ἐπέπνυτο, "ἀλλὰ καὶ νῦν πέπνυται, καϑὰ xci Ὅμηρος ἐπέκρινε, πεπνυμένον 1o 
χἀνταῦϑα εἰπὼν τὸν ᾿Αντίλοχον, εἰ χαὶ 0 MevéAaog ἀφραδέως τε αὐτὸν εἶπεν ἐλάσαι καὶ πρόσϑε πε- 

πνυμένον ὀνόμασε. διὸ τὸν νοῦν πρὸς ἑαυτῷ ἔχων λαλεῖ ἐσκεμμένα. ὅϑεν καὶ εἰπὼν; σὺ δὲ πρότερος 
ἤτοι ἀρχαιότερος, ἐπήγαγε τὸ καὶ ἀρείων, ἵνα μὴ τὸ πρότερος νοηϑείη φορτικῶς ὁμοίως τῷ, ἀρχαιό- 
τερος, ὡς πολλαχοῦ φαίνεται. (Ver s. 588. ) To δὲ ἀρείων συγχροτεῖ διὰ τοῦ ἄναξ χαὶ i TOU διο- 

τρεφές. ( Vers. 589. ) lozéov δὲ ὅτι τὸ ὑπερβασία χαὺ τὸ ὑπερβαίνειν, ὃ ταὐτόν πως ἐστὶ τῷ ὑπερπη- 
δᾶν, προσφυῶς ἔχει πρὸς τὸ “χραιπνότερος γόος χατά ye τὴν τροπῆν. χραιπνοῖς γὰρ οἰχεῖον. τὸ ὑπερ- 
πηδᾶν xci τὸ ὑπερπήδημα,, οἷς ὅμοια τὸ ὑπερβαίνειν καὶ ἡ ἐξ αὐτοῦ ὑπερβασία, ἧς καὶ παρ᾽ ᾿ Εἰσιόδῳ 
χρῆσις ἐστὶν ἐν τῷ, ὑπερβασίαι δ᾽ ἀλεγειναί. (Vers. 595.) Τὸ δὲ, ἐκ ϑυμοῦ πεσεῖν, ἔχει τι καὶ 
ὀνείδους, εἴ περ 0 τοσοῦτος τὸν ἔσω τῆς ψυχῆς ἔξω βάλῃ αὐτῆς διὰ τὴν τυχοῦσαν ἵππον. οὕτω δὲ δια- 
ϑέμενος τὸν λόγον ὃ Νεστορίδης ἐν χερσὶ Μενελάου ἄγων ἐτίϑει τὴν ἵππον. 0 ἐστιν ἔβαλλεν, ἐδίδου, 20 

10 καϑὰ xai ἀνωτέρω χήρυξ ἐν γερσὶ σχῆπτρον ἔϑηκεν. "Τὸ μέντοι, ἐν χερσὶ τίϑεν Νέστορος ἀμφίϑετον 
φιάλην, ἑρμηνείας οὐ δεήσεται, ὡς οὐδ᾽ ἐπὶ τοῦ , «Τοχροῦ «Ἵἴαντος τὸ, ἡμιτάλαντον χρυσοῦ ἐπιϑήσω. 
ταῦτα δὲ ὅμοιά ἐστι πρὸς τὸ, δώσω οἱ ϑώρηκα, 0 φϑάσας εἶπεν ὃ ποιητὴς, ὡς καὶ τὸ, ἐν χερσὶ τίϑει 
φιάλην, Νέστορι δῶκεν ᾿Αχιλλεὺς, εἶπεν, εἰς ταὐτὸν “ἄγων τὸ ἔϑηκε χαὶ τὸ ἔδωκεν. ( Vers. 598.) Ὅτι 

Μᾶενέλαος Avrilóyov εἴξαντος αὐτῷ τοῦ ἐπάϑλου πάνυ χαίρει ὡς τιμηϑείς. φησὶ γάρ" τοῦ δὲ ϑυμὸς 

ἰάνϑη ὡσεί τὲ περὶ σταχύεσιν ἑέρση ληίου ἀλδήσκοντος, ὅτε φρίσσουσιν ἄρουραι, 0 περ λαληϑῆναι 
oizsiov ἐπὶ τοῦ μετὰ ϑυμὸν γαληνιάσαντος διὰ χρηστολογίας ἢ τοιούτου τινός. ἐνταῦϑα δὲ ὃ ποιητὴς 
ἀποδεξάμενος τῆς ἐνηείας τὸν βασιλέα φησὶν ἐν σχήματι ἀποστροφῆς ἀποδιδοὺς τὴν παραβολὴν, ὡς1438 
ἄρα σοι Mivélos μετὰ φρεσὶ ϑυμὸς ἰάνϑη, 0 ἐστι διεχέϑη. Καὶ σημείωσαι ὅτι τριῶν ἐνταῦϑα στί- 
χων ἐφεξῆς ἀλλήλοις χειμένων τὸ ἰανϑὴ ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ πρώτου στίχου καὶ ἐν τῷ τέλει τοῦ τρίτου χεί- 30 

μένον σχῆμα κύχλου ἀποτελεῖ. ὁ δὲ νοῦς τῆς παραβολῆς τοιοῦτός τις" Lc m τῇ ψυχῇ τοῦ Μενελάου 

0 τοῦ ᾿ΑἸντιλόχου λόγος καὶ τὸ ἔργον, ἑαυτῷ τε φυλ ἄξαντος τὸ σεμνὸν χαὶ μηδὲ τῷ βασιλεῖ προσχρού- 

20 σαντος, καϑὰ δρόσος σταχύεσι καὶ ἑξῆς, τουτέστι. χαϑάπερ ἡ "δρόσος χαλαροὺς ἄλλως τυχὸν ὄντας 

τοὺς στάχυας ἀνιστᾷ καὶ φρίσσειν ποιεῖ εἰσδυομένη καὶ τὸ πνεῦμα τοῖς πόροις διαπορϑμεύουσα καὶ 
ὀγχοῦσα καὶ φυσῶσα καὶ εἰς ὀρϑὸν ἐγείρουσα, οὕτω χαὶ τὸ τοῦ ᾿Αντιλόχου ἔργον ὥρϑωσε τὸν Mevé- 
λαὸν κατειχεκλ μένον οἷον καὶ κάτω νεΐοντα.τῇ ἀποπτώσει τοῦ ἄϑλου. zai οὕτω | μὲν ὁ νοῦς καϑίσταται 
τῆς παραβολῇ ἧς. 7" δὲ φράσις εἴη ἂν σαφεστάτη, στιγμῆς τελείας τεϑείσης ἕν τῷ, τοῖς δὲ ϑυμὸς ien, 

ἵνα λέγῃ ὃ ποιητὴς ἀποστατιχῶς ὅτι, χαϑὰ δρόσος ἐν σταχύεσίν. ἐστι δηλαδὴ» ἢ) γίνεται ὅτε τῇ τοῦ 

ληίου αὐξήσει φρίσσουσιν ἄρουραε, φρίσσει γάρ πως τὸ αὐξόμενον, οὕτω σοὶ, ὦ Μενέλαε, ὃ ϑυμὸς 
ἰανϑη, ὡς καὶ τοῦ ληίου τρόπον τινὰ ἑἰαινομένου ἐν τῷ διαχέεσϑαι, τῇ δρόσῳ πρὸς αὔξησιν. τινὲς μέν- 40 
TOL τὸ, καϑὰ περὶ σταχύεσσιν iépor, ἀντιπτωτιχῶς συνέταξαν." εἰπόντες, καϑὰ οἱ στάχυες τῇ ἑέρσῃ, 
ἰαίνονται δηλαδή. συνέταξαν δὲ οἱ τοιοῦτοι οὕτως χατὰ ἀνάγκην, ἐπεὶ μὴ ἔστιξαν τελείαν ἐν τῷ, 

τοῦ δὲ ϑυμὸς ἰάνϑη-.. ἀλλὰ συνημμένως ἀνέγνων; τοῖο δὲ ϑυμὸς ἰάνϑη, ὡσεί. τὲ περὶ σταχύεσσιν 

ἑέρση, ὡς ἐντεῦϑεν δοκεῖν λέγειν τὸν ποιητὴν οὕτως ἰανϑῆναι τῷ βασιλεῖ τὴν ψυχὴν, ὡς περὶ σταχύεσε: 

So σιν ἑαίνεται δρόσος, ὅ msg ἀπε μφαῖνον ἐστίν. οὐ γὰρ ἑέρση ἀσταχύεσσιν ἰαίνεχται, ἀλλ ἀνάπαλιν οἱ 

στάχυες τῇ δρόσῳ. οἱ δὲ παλαιοὶ φράζουσι καὶ οὕτως" ὡς λήιον 'περιχυϑὲν δοόσῳ φαιδρύνεται μετα- 
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βάλλον ἐκ τῆς πρῴην στυγνότητος, ὅτε δηλαδὴ τελειοῦνται οἱ στάχυες, τότε γὰρ φανερὰ ἡ ἐπίδοσις, 
οὕτω καὶ σοὶ ϑυμὸς ἰάνϑη. ὅτι δὲ τὸ ἰαίνεσϑαι οὐκ ἐπὶ μόνων ἀνθρώπων λέγεται, δῆλον. ἰδοὺ 
γὰρ νῦν κατά τινας καὶ ἐπὶ ἀσταχύων εἰρῆσθαι δοκεῖ. ἀλλαχοῦ δὲ καὶ χαλχὸς ἰαίνεται πυρούμενος, 
ὡς εἴ τις εἴποι χλιαίνεται. ᾿Α“λδήσκειν δὲ κυρίως τὸ ἐκ ποτισμοῦ αὔξειν, ὡς ἀπὸ τοῦ ἄρδω, τρα- 
πέντος ὡς καὶ ἐν ἄλλοις τοῦ Q εἰς X. Φρίσσουσι δὲ ἄρουραι ὡς πρὸ τούτων ἀλλαχοῦ τὸ λήιον. 
( Vers. 602.) Ὅτι ἔνδοξος ἀνὴρ νεωτέρῳ εἴκων ζημιοῦντι αὐτὸν διὰ φιλίαν, ἐπιλεξάμενος πολλὰ ὧν 
ὃ Μενέλαος ἔφη πρὸς -Αντίλοχον, οἰχειώσεται αὐτὰ λέγων Ἢ γράλφων. εἰσὶ δὲ τὰ Ὁμηρικὰ τοιαῦτα" Áo 
᾿Αντίλοχε, vvv μέντοι ἐγὼν ὑποείξομαι αὐτὸς, χωόμενος, ἐπεὶ οὔτι παρήορος οὐδ᾽ ἀεσίφρων ἦσϑα πά- 

θος" »ῦν αὖτε νόον γνίκησε νεοίη)᾽ δεύτερον avr ̓ ἀλέασϑαι, 0 ἐστιν ἔχφυγε; ἀμείνονας ἠπεροπεύειν" 
10 οὗ γάρ χέν ue τάχ᾽ ἄλλος ἀνὴρ παρέπεισεν. ̓ Αχαιῶν. ἀλλὰ σὺ γὰρ δὴ πόλλ ἔπαϑες καὶ πόλλ ἐμόγησας, 

σός TE πατὴρ ἀγαϑὸς καὶ ἀδελφεὸς εἵνεκ᾽ ἐμοῖο, τῷ TOL λισσομένῳ ἐπιπείσομαι ἠδὲ χαὶ ἵππον δώσω 
ὅν πέρ ἐοῦσαν, ἵνα γνώωσι καὶ οἵδε, ὡς ἐμὸς οὔ ποτε ϑυμὸς ὑπερφίαλος καὶ ἀπηνής. τοῦτο δὲ εἶπε 
"πρὸς τὸ, οἷαι νέου ὑπερβασίαι, οἱονεὶ λέγων ὡς, εἰ καὶ ᾿Δντίλοχος ὑπερβαίνει, ἀλλ ὃ Μενέλαος οὐ 50 

τοιοῦτος ἐστίν. ΟΥ̓ ἐκ, 611. ) Ὅρα δὲ καὶ τῆς τοῦ βασιλέως δημηγορίας τὸ μεγαλεῖον, ἀντεπεξαγομέ- 
vov φιλοτίμως οἷς ὁ νεανίας ῥήτωρ δεινῶς ἐδημηγόρησε. χαὶ γὰρ φανερῶς ὁ ἑαυτὸν ἀμείνονα τοῦ ̓ Αντι- 

143θλόχου φησὶν, ὡς χαὶ ἐκεῖνος αὐτὸν ἀρείονα ἔφη, καὶ τὴν ἵππον αὐτοῦ εἰναι λέγει, καὶ οὐχ ̓ ἁπλῶς, 

ἀλλὰ λισσομένῳ, διδόναι τῷ ᾿Αντιλόχῳ, καὶ οὐδὲ ὡς ἔπαϑλον, ἀλλ ὡς χάριν ἀνϑ᾽ ὧν ὑπὲρ αὐτοῦ 
ὃ πατήρ τε Νέστωρ καὶ αὐτὸς καὶ ὁ ἀδελ ἰφὸς Θρασυμήδης Ἀἔπαϑον. (Vers. 602.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι 6o 
τὸ, ἐγὼν ὑπείξομαι, γινώσχειν δηλοῖ, φασὶ, τὸν βασιλέα, ὡς οἱ εἴκοντες νικῶσι τοὺς φίλους χατὰ 

20 τὸ, χρατεῖς TOL τῶν φίλων νικώμενος, ἤγουν νικᾷς εἴκων τοῖς gíAoig.  ( Vers. 603.) 1ὺ δὲ χωόμενος 
τὸ τοῦ βασιλέως αὔξει ἐπιειχὲς, εἰ χαὶ χωόμενος ὃ ̂ ue ταχὺ μεταβαλεῖται καὶ φιλοφρονήσεται r0v1319 
"dvtihoyov. ey δὲ τῷ; ἐπεὶ οὔτι παρήορος , νῦν δὲ νόον ἐνίκησε γεοίη, ἑκάτερα συλλαβών φησιν. o Με- 

νέλαος j ἤγουν ὃ πέρ τε αὐτὸς φϑάσας εἶπε πρὸς ̓ Αντίλοχον, καὶ 0 περ ὃ ̓ Αντίλοχος ἔφη περὶ ἑαυτοῦ, 

ἤγουν t0, AvríAoys, πρόσϑε πεπνυμένε, καὶ τὸ, οἶσϑα οἷαι νέου ὑπερβασίαι. τὸ μὲν γὰρ, ἐπεὶ οὔτι 

παρήορος, παράφρασίς ἐστι τοῦ, πρόσϑε πεπνυμένε" τὸ δὲ, νόον γίκησε ψεοίη, παραφράζει τὰς TOU 
γέου ὑπερβασίας, σεμνότερον. ἔστι γὰρ οὐ παρήορος μὲν ὃ οὐκ ἄφρων, ἀλλὰ δηλαδὴ πεπνυμένος " 

veotij δὲ ἡ " νεότης) ἧς αἱ ὑπερβασίαι. xal ἔστιν ὃ νοῦς τοῦ ῥητοῦ, OrL πάρος (ἡ ὄντα σὲ ἄφρονα νῦν 

ἢ νεότης ἐνίκησεν. εἴρηται δὲ τὸ παρήορος ἐκ μεταφορᾶς τῶν παρηόρων ἵππων; ὧν ἡ ἐτυμολογία εἴρη- 
ται ἀλλαχοῦ. ὡς γὰρ αὐτοὶ οὐ κατὰ τοὺς ζυγίους ἀσφαλῶς καὶ στερεῶς, ὕμοιον δ᾽ ἂν εἴη) εἰπεῖν xal 

$o ἀραρότως, συνδέδενται τῷ ἅρματι, ἀλλ᾽ ἄφετοι παραείρονται ἤτοι παραζεύγνυνται, οὕτω καὶ ὃ μὴ 

φρενήρης OU συνῆκται εἰς fawkó ὡς ὃ ἀρηρὼς τὰς φρένας, ἀλλὰ κατὰ τοὺς παρηόρους ἀνίεται ϑέλων 

πλάξεσθϑαι. οἱ δὲ παλαιοὶ γρά "φουσιν οὕτω. παρήορος, παρατεταμένος, ἄφρων" xol ἵππος συνδὲ- τὸ 

δεμένος τῇ ξυνωρίδι. βούλεται δὲ αὐτοῖς ὁ λόγος οὗτος δηλοῦν, ὡς τρία ταῦτα τὰ ῥηθέντα σημαίνει 
ὃ παρήορος. ὁ δέγε παρὰ Θεοκρίτῳ πάραρος δηλοῖ μὲν ὃ περ χαὶ ὃ ἐνταῦϑα nap "090€, ) γίνεται δὲ οὐ 
παρὰ τὸ ἀείρω, ἀλλὰ παρὰ τὸ ἄρω τὸ ἁρμόζω, οἱονεὶ ὁ παρηρμοσμένος, ὁ μὴ συνέχειαν ἔχων, 
ὃ μὴ nvxwóg, ὃ μὴ φρενήρης, ὃ ἀραιὸς τὸν νοῦν" πρὸς ἅ περ ἔχοι ἂν ὁμοιότητα καὶ ἡ κακοῤῥαηία 

τοῦ λογισμοῦ. καὶ τὸ μὴ εὖ μῆτιν ὑφαίνεσϑαι. εἰς δὲ τὸ ῥηθὲν ἀραιὸν συγχροτεῖ καὶ ἡ μανία παρὰ τὸ 

μανὸν you, 0 δηλοῖ τὸ ἀραιόν. ( Vers, 603.) To ài ἀεσίφρων ἐφερμηνευτικὸν μέν ἐστι τοῦ 

παρήορος, ovy ἧττον δ᾽ ἐκείνου ἀσαφὲς, εἰς δὲ “γραφὴν πεζὴν δυσχρηστότερον. γίνεται δὲ͵ παρὰ τὸ 
40 ἀέσω τὸ βλάψω χαὶ τὸ ? φρήν. καὶ δηλοῦται δι᾿ αὐτοῦ ὁ φρενοβλαῤῆς. καὶ ἄλλως δὲ, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ 

ἐῤῥέϑη: ἀεσίφρων, οὗ αἱ φρένες ἠερέϑονται, ὡς ἀπὸ τοῦ ἀείρω, ἵνα ? ἀερσίφρων, χαὶ ὑπεξαιρέσει 

TOU Q ἀεσίφρων. εἰ δέ που ἐν δυσὶ σ γράφεται ἡ λέξις αὕτη, «Αὠλικὸν ἐστι τὸ τοῦ ἡμιφώνου δίπλασμα. 

( Vers, 604.) ΜΝεοίη δὲ χυρίως ἡ γεωτερικὴ κατάστασις ἀπὸ τοῦ véog veoiag y οὗ ϑηλυκὸν ἡ γερίη. ὥς 

περ χαὶ ἄλλος ἀλλοῖος ἀλλοίη, καὶ ἕτερα πολλά. ὅμοιον δὲ καὶ τὸ ἠὼς 100g " joiog,. καὶ ϑηλυχὸν ἠοίη), 

0 δηλοῖ. πρωινὴν 7) ἀνατολιχήν. ἔστε δὲ ἡ yel ἡ αὐτὴ τῇ πολλαχοῦ ῥηδϑείσῃ νηπιέῃ, (va εἴη ὡς περ 

ἡοῖος ovy 5 noota ἢ ἡ ἀνατολὴ, ἀλλ ὃ πρωινὸς zai ἀνατολικὸς, οὕτω χκτητικῶς καὶ γεοῖος xal τνδοίη 

20 
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ὃ γεωτεριχὸς γοῦς καὶ ἡ νεάζουσα φρήν. (Vers.605.) Τὸ δὲ, ἀλέασϑαι ἀμείνονας ὑπεροπεύειν , xai 
γνωμιχῶς ἐν τῷ καϑόλου δυναταί ποτε λέγεσθαι. χαὶ ἔστιν ὅμοιον τῷ, μὴ πρὸς κρείσσονας &vrug ερί- 

Cuv. ( Vers. 606. ) Τὸ δὲ, οὐ γάρ μὲ τάχ᾽ ἄλλος παρέπεισε, τὸ χατὰ φιλίαν ἐνηὲς δηλοῖ τοῦ βασι- 

λέως. Τὸ δὲ, μὴ πεισϑῆναι μὲν γὰρ ὅλως, ϑυμοῦ ὑπερφιάλου καὶ ἀπηνοῦς, 0 περ ἀπέφησεν ἑαυτοῦ 

ὃ βασιλεύς. To δὲ, μὴ τάχα, ἤγουν ταχὺ, πεισϑῆναι, εἰ χαὶ κάλλιον ἐστι τοῦ ἀμετάϑετα χολοῦσϑαι, 

ὅμως ἀναρτᾷ τὴν χάριν καὶ εἰς κακόχαρτον αὐτὴν ἄγει xci ἄχαρι. Τὸ δὲ ταχέως οὕτω παραπεισϑῆς- 

ναι, ἀλλὰ τοῦτό γε ἀληϑῶς ἠπίου ἀνδρὸς, ὁποῖος χαὶ Μενέλαος, ἐν ὀλιγίστῳ παραπεισϑεὶς καὶ τοῦ 

δευτέρου ἑκὼν ὑπεχστὰς ἄϑλου xal τὸ τρίτον λαβών. ἐνταῦϑα δὲ τὸ παρέπεισε πλεῖόν τι δηλοῖ voi 
ἔπεισε. πειϑοῦς γὰρ τάχος ἡ παρὰ πρόϑεσις ἐμφαίνει, σημαντικὴ οὖσα ἐγγύτητος. τὴν δὲ τοιαύτην 
παρασήμανσιν éAxvoréov καὶ εἰς τὸ παραιφάσκειν καὶ εἰς τὸ παρειπεῖν καὶ εἰς τὰ ὅμοια.  ( Vers. 613.) 10 

ὅ0 Εν δὲ τῷ, οὔ μοι ϑυμὸς ὑπερφία"λος καὶ ἀπηνὴς, ἀλλὰ δηλονότι ἐνηὴς, οὐ καινὸν, εἴ περ ἀνε- 
παχϑῶς ἑαυτὸν ὃ βασιλεὺς ἐπαινεῖ. καὶ Νέστωρ γὰρ οὕτως ἐν τοῖς ἑξῆς ἑαυτὸν ἐνηέα καλεῖ ἐν τῷ, ὥς 
μευ ἀεὶ μέμνηαι ἐνηέος. οὕτω καὶ ᾿Αχιλλεὺς ἄριστον ᾿Αχαιῶν ἑαυτόν που προσεῖπε, καὶ ἄλλοι δὲ ἄλλως 
τὰ χαϑ' ἑαυτοὺς ἐσέμνυναν. ταῦτα δὲ εἰπὼν ὁ βασιλεὺς ᾿Αντιλόχῳ μὲν ὑπεῖξε λαβόντι τὴν ἵππον, ἣν 
ἐκεῖνος ΝΝοήμονι δῶχεν ἑταίρῳ ἄγειν" ὃ δ᾽ ἔπειτα λέβητα ἕλε παμφανόωντα, τὸ ὑποδεέστερον ἄεϑλον. 
ὃ δὲ ῥηθεὶς Πύλιος Νοήμων ὁμώνυμός ἐστιν ἑτέρῳ ᾿Ιϑαχησίῳ τῷ ἐν Ὀδυσσείᾳ. (Vers. 614.) Ὅτι 
ἐπειδὴ) ὁ πέμπτος Μηριόνης ἀνάειρε δύο χρυσοῖο τάλαντα τέερατος ὡς ἔλασε, πέμπτον δ᾽ ὑπελείπετ᾽ 
ἄεϑλον ἀμφίϑετος φιάλη ἡ προῤῥηθεῖσα, ταύτην Νέστορι ἔδωκεν ᾿Αχιλλεὺς ἄεϑλον ἄπονον, ᾿4ργείων 
ἀν᾽ ἀγῶνα φέρων, εἰπών" τῆ, τουτέστι λάβε νῦν, καί σοι τοῦτο γέρον κειμήλιον ἔστω, Πατρόκλοιο 

τάφου μνῆμ᾽ ἔμμεναι" οὐ γὰρ ἔτ᾽ αὐτὸν ὄψει ἐν ᾿ἀργείοισι. δίδωμι δέ τοι τόδ᾽ ἄεϑλον αὔτως" οὐ γὰρ 20 
πὺξ μεμαχήσεαι, οὐδὲ παλαίΐσεις, οὐδέ τ᾽ ἀχοντιστὺν ἐσδύσσεαι, οὐδὲ πόδεσσι ϑεύσεαι" ἤδη yap 
χαλεπὸν κατὰ γῆρας ἐπείγει ἢ) ἔπεισιν. ᾿Εν τούτοις δὲ ὅρα ὅτι τὸ, Νέστορι ἔδωκεν ᾿Αχιλλεὺςγ, προλη- 

Áo πτιχῶς εἴρηται, ἤγουν ἀναπεφώνηται πρὸ τῆς δόσεως. με"τὰ γὰρ τὰ ῥηθέντα, τότε δὴ ἐπάγει ὃ ποιη- 
τὴς , ὡς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίϑει, ὃ δ᾽ ἐδέξατο χαίρων χαὶ αὐτὸς διὰ τὴν τιμὴν δηλαδή. ἐφετὸν. γὰρ καὶ 
αὐτή. ὕτι δὲ τὸ τιϑέναι xoi ἐνταῦϑα καὶ ἐν τοῖς ὁμοίοις ταὐτόν ἐστι τῷ διδόναι, πρὸ βραχέων εἴρηται, 

χαϑὰ δηλοῖ χαὶ τὸ, δίδωμι δέ τοι τόδε ἄεϑλον., ᾧ χαίρει ἂν ἴσως ὃ γέρων ὡς φιλοτοιοῦτος, ὃς γε xai440 

τὸ περίπυστον δέπας εἶχεν, O πὲρ ἄλλος μὲν μογέων ἀποκινήσασχε τραπέζης, αὐτὸς δὲ ἀμογητὲ ἄειρε. 

καινὸν δ᾽ οὐδὲν φιλεῖσϑαι τῷ pod ép ἥρωι τὰ τοιαῦτα, 8 γε κοινὸν τοῦτ᾽ 5v φίλημα τῷ ἡρωιχῷ γένει. 
καὶ ᾧ μὲν ᾿Ηραχλῆς λέγεται διαπεραιώσασϑαι λέβητι εἰς τὴν ᾿Ωχεανῖτιν ᾿Ερύϑειαν, TM χείσϑω ϑερα- 

πείας μεταληπτικῆς δεόμενον. τὸ δὲ τοῦ ᾿Δτρέως χρυσόμαλλον ἀρνίον συμφωνεῖται ποτήριον ἀργύρεον 3o 
εἶναι, χρυσέῳ ἐμπεπαισμένον ἀρνίῳ περὶ τὸ τοῦ πυϑμένος μέσον. περιῴδεται δὲ καὶ L παρὰ τῷ Ayi-. 
λεῖ χρατὴρ τοῦ Διονύσου. παραδίδωσι δὲ πολλὰ τοιαῦτα καὶ ὃ δειπνοσοφιστὴς, ἐν οἷς xci “Σοφοκλέος 

περὶ “Ιχρισίου τὸ, καὶ κοῖλα χρυσόχολλα καὶ πανάργυρα ἐχπώματ᾽ εἰς ἀριϑμὸν ἑξήκοντα δίς. μνηστέον 

δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ τοῦ ᾿Δρκάδος Βαϑυχλέος, ὃς ποτήριόν ἀπέλιπεν ἀϑλον τῷ κοιϑέντι ἀρίστῳ τῶν χα- 

50 λουμένων σοφῶν. ( Vers. 618. ) To δὲ, κειμήλιον ἔ ἔστω, τοῦ παλαιοῦ καὶ αὐτὸ ἔϑους ἣν, 0 πολλα- 

χοῦ δηλοῦται. ἀπέκχειντο γὰρ τὰ ξένια εἰς μνήμην φιλίας. διὸ xai ἐν τούτοις φησί" μνῆμα εἶναι, του- 

τέστι μνήμην, καὶ ἰδιωτικῶς εἰπεῖν, ὑπόμνησιν, ὃ χαὶ σημαίνει, ὡς μὴ ἀεὶ τοῦ μνήματος τάφον. ση- 

μαίνοντος. ἔστι δὲ τὸ “δῶρον γῦν μὲν τάφου μνῆμα, ἤγουν ταφῆς, ὡς καὶ προεγράφη» ἀλλαχοῦ δὲ 

ξενίας ἢ ὁδοιπορίας, ἢ ὅλως συναλλαγῆς φιλιχῆς. "Ioréov δὲ ὅτι οὐ μόνον τάφος γῦν ἡ ταφὴ, ὡς 

ἐγράφη, ὁμοίως τῷ χολὴ χόλος καὶ τοῖς τοιούτοις, ἀλλὰ καὶ ὃ ἐπιτάφιος χατὰ τοὺς παλαιοὺς, ὡς xci 4o 

ἐν τῷ, ἐς τάφον &Üa πάντας ἐνίχα. ( Vers. 619. ) To δὲ, ov γὰρ ἔτ᾽ αὐτὸν ὄψει, πρὸς οἶκτον εἴρη-. 

ται, ὡς τοῦ Πατρόχλου, δι᾽ Ov τὸ δῶρον, οὐχ ὀφειλέτην ἔχοντος ἀντιχάριτος τὸν αὐτὸ λαβόντα Νέ- 

στορα διὰ τὸ ϑανεῖν. διὸ καὶ κυρίως ἂν εἴη δῶρον, ὡς μήτε ἀέϑλιον ὦ ὃν μήτε πρὸς ἀντίδοσιν χαρισϑέν. 

᾿Αχιλλεὺς μέντοι ὀκνεῖ δῶρον εἰπεῖν» ἄεϑλιον δὲ λέγει αὐτὸ, οὐχ᾽ ἁπλῶς, ἀλλὰ τιμῶν χαὶ οὕτω τὸν 

γέροντα , ἵνα λάβῃ αὐτὸ ἄεϑλον & ἀρετῆς ἀποϑέτου, ἤδη. δὲ χαὶ συμβουλῆς, δι᾿ ἧς οἷον συννενίχηκε τῷ 
υἱῷ ᾿Αντιλόχῳ. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ αὐτὸς διδόναι εἶπεν οὕτως ἁπλῶς καὶ ἀδιορίστως διὰ τὸ εὐφημότερον. 
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οὐ ϑέλει δὲ δῶρον εἰπεῖν, ὡς εἴρηται, εἰ χαὶ ἀληϑῶς δῶρον ἐστίν, ἐχρῆν δὲ ἄρα τὸν καὶ co* φὸν 6o 

γέροντα, ἦν δὲ ὅτε καὶ ἀνδρεῖον , γέρας ἔχειν ὑπὲρ ἀμφοῖν ταῦταιν ἀρεταῖν, ὑφ᾽ ὧν ὕσα καὶ ξυνωρίδος 
τιμίας μετέωρος ἔποχος αἴρεται. ᾿ἱστέον δὲ Q ὅτι κατὰ τὴν παλαιὰν ἱ ἱστορίαν , & Xt μεγίστη τῶν πολιτι- 
Xy ἀρετῶν ἡ ἀνδρία ὑπελαμβάνετο εἶναι, ὕμως οὐδὲ τοῦ σοφοὶ εἶναι ἀπείχοντο οἱ ἀνδριζόμενοι. zv 
γάρ, φασι, 7 χρεία καὶ τῇ ἀνδρίῳ σοφίας, ὡς δηλοῖ Παλαμήδης, καί rot καὶ ᾿ ΗΙρακλῆς. περιάδεται δὲ 

καὶ ἱστορία Δίκτυος, ὃς nv στρατιώτης ὑπὸ τῷ ̓ Ιδομενεῖ" τῶν τε ὕστερον μεγάλων Ῥωμαίων πολλοὶ 

καὶ σοφοὶ καὶ ἀνδρεῖοι ἤσαν. ᾿Αλκαῖος δὲ ὁ ποιητὴς κατὰ τὴν ἱστορίαν; τοῦ ᾿Αϑηναίου μουσικώ- 
Ἄζατος γενόμενος, ὅμως μαρμαίρει, φησὶ, μέγας δόμος χαλκῷ, καὶ ἄλλα τοιαῦτα. καίτοι ἥρμωττενΊ 320 
ἴσως τὴν οἰκίαν εἰπεῖν πλήρη αὐτῷ εἶναι μουσικῶν ὀργάνων. καὶ ᾿Αρχίλοχος δὲ, ἀγαϑὸς ὧν ποιητὴς; 

10 δίμὲ δ᾽ ἐγώ, φησι, ϑεράπων uiv ἐνυαλίοιο ἄναχτος, καὶ Μουσάων ἐρατὸν δῶρον ἐπιστάμενος. “ακε- 

δαιμόνιοι δὲ μετὰ αὐλῶν ἐστρατεύοντο, Κρῆτες μετὰ λύρας, «“Τυδοὶ μετὰ συρίγγων xai αὐλῶν, Γέται 
δὲ κιϑάρας ἔχοντες ἐπικηρυκείας ἐποιοῦντο, quoi, xcranpavrovreg τῶν ἐναντίων τὰς ψυχάς. τοιοῦ- 
τον ἄρτυμα τῶν τε ἄλλων ἀρετῶν καὶ τῆς ἀνδρίας ἡ σοφία. ( Vers. 621. ) Ὅρα δὲ xoi ὅτι τῶν ἀπη- 
ριϑμένων τεσσάρων ἀγωνισμάτων τὸ τῆς πάλης μόνον ἁπλῶς ἔφη, εἰπών" οὐδὲ παλαίσεις" τὰ δὲ 
λοιπὰ περιέφρασε, τὸ πυγμαχήσεις, τὸ ἀχοντίσεις. τὸ δραμῇ. τῇ δ᾽ αὐτῇ τάξει τῶν ἀγώνων καὶ Νέ- 

στὼρ uet ᾿ὀλίγα χρήσεται ἀπὸ τῆς πυγμικῆς ἀρξάμενος ἐ ἐν T), πυγμῇ μὲν ἐνίκησα καὶ ἑξῆς. “Σημείωσαι 
δὲ ὡς, εἰ χαὶ εἰς τέσσαρὰς. ᾿Αχιλλεὺς τοὺς ἀγῶνας neu; gage κατὰ σπουδὴν , οὐ yop ἣν ἀνάγχη 
xal ἀχριβοῦν, ἀλλ᾽ οἱ ἐπὶ τῷ Πατρόκλῳ πλείους φανήσονται ἐν τοῖς ἐφεξῆς. ὁ μὲν γὰρ Ἀἱππέων ἤδη 10 

δρόμος, ὃν Διομήδης γενίχκηκε" εἰτὰ πυγμὴ, ἣν γικᾷ ᾿Ἐπειός" ἑξῆς 1 πάλη, ἧς ἢ ἀμφήριστον τὸ τέλος, 

20 ἢ Ὀδυσσεῖ τὰ τῆς νίχης προλογίζεται. ue. ἣν π᾿ ὧν τάχος, ὃ νικᾷ Ὀδυσσεύς" ἐπὶ δ᾽ αὐτῷ ὁπλῖται, 

χαὶ L2 An κἀνταῦϑα Διομήδης κατὰ «ἴαντος" μεϑ' οὖς δίσχος, καὶ ὑπερβάλλει Πολυποίτης" ἐφε- 
ξῆς τόξον, καὶ εὐστοχεῖ Μηριόνης" ἐφ᾽ olg ἄχων. xoi λαμβάνει τὸ πρῶτον ἄεϑλον ᾿4γαμέμνων, Aoi- 
σϑος μὲν ἐν ἀγωνισταῖς ἀναστὰς ὁ ἄριστος, οὐ πύματος δὲ ἐχπεσών. ἐν οἷς καὶ τηρητέον ὡς ὃ τηλι- 

χοῦτος Αἴας κατὰ πᾶν ἀγώνισμα δυσπραγεῖ, ὃ μετῆλϑε, τὴν πάλην, τὸν δίσκον, τὴν ὁπλιτιχήν. καὶ 
ταῦτα μὲν ἐνταῦϑα. ἐν τῇ Ὀδυσσείᾳ δὲ ἀγῶνες οὗτοι παρὰ Φαίαξι. ϑέειν 0y' ἄριστος ὃ δεῖνα" πάλῃ 
ἐνίχᾳ πάντας ὃ δεῖνα" ἅλματι δὲ ὁ δεῖνα προφερέστατος ἦν πὺξ δὲ ὁ δεῖνα ἦν ἀγαϑός" Ὀδυσσεὺς δὲ 
δίσκῳ ὑπερβαλὼν εἶτα προκαλεῖται τὸν βουλύμενον πειράσασϑαι ἢ πὺξ ἢ πάλῃ ἢ ποσίν, οἱ μέντοι τὰ 
περὶ ἱερῶν ἀγώνων ἐπισκεψάμενοι οὕτως ἐμμέτρως τοὺς ἄϑλους μετροῦσιν" ἅλμα ποδῶν, δίσκου τε 
βολὴ, καὶ ἄκοντος ἐρωὴ, xai δρόμος ἠδὲ πάλη, μία δ᾽ ἔπλετο πᾶσι τελευτή. καὶ τοῦτό ἐστι, φασὶ, 

30 πένταϑλον. ἕτεροι δὲ οὕτως" ἅλμα, πάλη; δίσκευμα, xovrov, xoi δρόμος. εἴδη δὲ Ópo* μου δίαυλος, 20 

δολιχὸς, τέϑριππον, χέλης, ἀπήνη. μανϑάνομεν. δὲ καὶ μουσικοὺς ἐπὶ τάφοις ἀγῶνας εἰναι. οὐχοῦν 

ἀορισταίνει ὁ τῶν ἄϑλων ἀριϑμός. χἀκεῖνο δὲ ἰστέον, ὡς ov πάντως ἐξ ἀνάγχης ὁ ἱππικὸς ἀγὼν 

προήγετο , &ÀÀ ὡς ἐπὶ πολύ. μετ᾽ ὀλίγα γοῦν δηλώσει. ὁ ποιητὴς iv Βουπρασίῳ ἡνιοχιχὸν ἀγῶνα 
ὕστερον τελεσϑέντα, εἰπὼν τὰ μέγιστα ἐν τῷ τοιούτῳ ἀγῶνι λείπεσϑαι ἄεϑλα. ὅτι γὰρ τὸ λείπε- 
σϑαι ὑστερότητα σημαίνει, δῆλον xoi ἐκ τοῦ, πέμπτον δ᾽ ὑπελείπετ᾽ ἄεϑλον, ἤγουν ὕστερον ἕμει- 

yer. ὃ δὲ κωμικὸς καὶ ἡ κχυριολεξία ὑπολείπεσθαι ἐν δρόμῳ λέγει χαὶ τὸν ὑστεροῦντα ἐν τῷ τρέχειν. 

| χαὶ οὕτω uiv ταῦτα. ( Vers. 622.) Τ᾽ δὲ τὸ πὺξ xoi τίς D ἀκοντιστὺς, ἑξῆς δηλωϑήσεται, ἧς τὸ ἀνά- 

| 14412oyov κατὰ τὸ ὀτρυντὺς, ἐδητὺς, βρωτύς. Ὅρα δὲ καὶ Oti κοσμεῖ τοὺς λόγους παρίσοις ὁ καλὸς ῥήτωρ, 

| τῷ μαχήσεαι, εἰσδύσεαι, ϑεύσεαι. ποιητικὰ δὲ ταῦτα καὶ πρέποντα Ὁμήρῳ. ( Vers, 623.) Τὸ δὲ, 
᾿4ρ γῆρας ἐπείγει. εὐφήμως καὶ αὐτὸ ἐῤῥέϑη χατ ᾿ἔλλειψιν. δῆλον γὰρ ὡς εἰς “Διδου κατεπείγει καὶ πρὸς 

| Ü«avarov. « CVers. 626.) Ὅτι λαβὼν ὁ γέρων ῥήτωρ τὴν φιάλην oUy ὡς ἀεϑλεύων, κωλύει γὰρ τὸ 3o 

γῆρας, ποιεῖ ὕμως τὸ βουλητὸν Ὁμήρῳ». xai | συνήϑως ἱστορεῖ τινὰ προσήχοντα τῷ καιρῷ. χαὶ μὴ ἔχων 

ἔργοις ἀγωνίζεσϑαι ἀϑλεῖ ἀναμνηστιχῶς οἷς πάλαι ἀγωνισάμενος εὐδοχίμηκε. καὶ πρῶτα τέως φησὶν, 

ὃ δὴ πῶς γέρων ὁμολογήσοι ἃ ἂν, xad ἑαυτοῦ" voi δὴ ταῦτα ye πάντα, τέχος» xara μοῖραν ἔειπες" οὐ 

γὰρ ἔτ᾽ ἔμπεδα γυῖα, φίλος, ἤγουν ὦ φίλε, m πόδες, οὐδέ τὲ χεῖρες ὥμων ἀμφοτέρωϑεν ἀπαΐσσονται, 

? ἐπαΐσσονται, ἐλαφραί, (Vers. 628.) Καὶ ὅρα τὸ ἐλαφραί. "κινοῦνται μὲν γὰρ ὡς καὶ οἱ πόδες, áo 



312 ΡΑΨΩΙ414.4 Ψ, Vs639 638. 

οὐ χοῦφα δὲ οὐδ᾽ αὐταὶ, ὡς χαὶ παλαῖσαι καὶ πάντα τὰ δέοντα χαλῶς διαχειρίσασϑαι. "Ioréov δὲ ὅτι 
τὸ χεῖρας ἀμφοτέρωθεν. μὴ ἐλαφρὰς ἀΐσσεσϑαι καὶ ie ποσὶ προσαρμόττει τοῦ γέροντος" οὐδὲ γὰρ 

οὐδ᾽ αὐτοὶ τῷ γέροντι ἔχουσιν ἑλαφροὶ ὁρμᾶσθαι" καὶ ὅτι ἀπὸ τῆς ἐλάφου τὸ ἐλαφρὸν κυρίως ἐπὶ 
ποδῶν, οἱ κοῦφα dort ἐλαφροὶ ἂν ϑυρίῶς λέγοιντο ὡς οἷον ἐλαιρηροί" ὠκύπους γὰρ ἡ ἔλαφος. 

50 Ἰστέον δὲ ὡς τὸ μὲν ἀδρανὲς τῶν ποδῶν xci τῶν χειρῶν τοῦ Νέστορος πρὸς σαφήνειαν εἴρηλται τοῦ, 

ἤδη γὰρ χαλεπὸν γῆρας ἐπείγει. αὐτὸ δὲ πάλιν ἐῤῥέϑη πρὸς ἔνδειξιν τοῦ μὴ ἀφιῶς μὲν ἔχειν πρὸς 

ἄϑλα τὸν Νέστορα, ἀσϑενῶς δὲ διὰ βαϑὺ γῆρας. ( Vers.629.) Ὅρα δὲ ὅτι ἐν ἄλλοις εἰπὼν γυῖα nó- 

δὲς, καὶ χεῖρες ὕπερϑὲν, ἐνταῦϑα περιέφρασεν ἐν ὀλίγῳ στίχῳ v0, χεῖρες ὕπερϑεν.. καὶ τοιαῦτα μὲν 
καὶ ταῦτα. Τῶν δὲ ἐφεξῆς λόγων τοῦ γέροντος τὸ μὲν προοιμιαχὸν νόημα, ὑποῖον καὶ ἀλλαχοῦ" Hd 
ὡς ἡ βώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη, ὡς μὴ ἀρκοῦν ἡβὰν τινὰ, εἰ μὴ καὶ βίην ἔχει, ( Vers. 650.) xo 

θο Ἢ δ᾽ εὐθὺς ἱστορία, ἣν χορηγεῖ ὃ γέρων ῥήτωρ τῷ ποιητῇ, τοιαύλχτη" ἡβώοιμι, ὡς ὁπότε χρείοντ᾽ 
'" Auapvyzéa ϑάπτον ᾽Επειοὶ βουπρασίῳ, παῖδες δ᾽ ἔϑεσαν βασιλῆος ἄεϑλα" ἔνϑ' οὔτις μοι ὁμοῖος ἀνὴρ 
γένετο οὔτ᾽ ἂρ ̓ Επειῶν, οὔτ᾽ αὐτῶν Πυλίων, οὔτ᾽ Αἰτωλῶν μεγαϑύμων, τῶν ἐκεῖ δηλαδὴ ὡς εἰκὸς 
μετοίχων, ἢ καὶ ἄλλως, τῶν παρατυχόντων τῷ ἀγῶνι, ὡς ὑποδηλοῖ utt ὀλίγα ὃ νικηϑεὶς τότε παρ᾽ 
αὐτοῦ 4γκαῖος Πλευρώνιος, ἤγουν πολίτης Πλευρῶνος τῆς Αἰτωλικῆς. εἶτα ὃ γέρων ἱστορῶν καὶ ovg 

1321évixgos, φησί" πὺξ μὲν ἐνίκησα Κλυτομήδεα Πνοπος υἱόν" ᾿Αγκαῖον δὲ πάλῃ Πλευρώνιον, ὅς *uot 
ἀνέστη" Ἴφικλον δὲ πόδεσσι παρέδραμον ἐσϑλὸν ἐόντα" δουρὶ δ᾽ ὑπειρέβαλον Φυλῆα τε καὶ Πολύ- 
δωρον. καὶ μέχρι τούτων ἀήττητος ἐχβὰς εἶτα ὁμολογεῖ μὲν ἧτταν αὐτοῦ ἐπὶ μείζονι ἄϑλῳ. ὑπεραπολο- 
γεῖται δὲ κατὰ τοὺς αἰσχυντηλῶς ἐν τοῖς τοιούτοις ἔχοντας, εἰπὼν ὅτι οἴοισιν, O ἐστι μόνοις, μὲ ἵπ- 

ποισι παρήλασαν ᾿Αχτορίωνε, πλήϑει πρόσϑε βαλόντες, ἀγασσάμενοι περὶ νίκης" οὕνεχα δὴ τὰ 20 
μέγιστα παρ᾽ αὐτόφι, ἤγουν ἐν τῷ ἱππεύειν ἢ παρὰ τοῖς ἵπποις, λείπετ᾽ ἄεϑλα. οἱ δ᾽ ἂρ ἔσαν δίδυμοι. 
ὃ μὲν ἔμπεδον ἡνιόχευεν" ἔμπεδον ἡνιόχευ᾽" 0 δ᾽ ἄρα μάστιγι κέλευε, καὶ τὰ ἑξῆς, ἱστορίαν μὲν οὐκέτι 
παλαιὰν ἔχοντα, χρήσιμα δὲ ἄλλως εἰς πεζολογίαν τοῖς χρήζουσιν, ὡς ἑξῆς ἐχτεϑήσονται. ᾿Ιστέον δὲ 
ὅτι περὶ Επειῶν μὲν καὶ Βουπρασίου ἐν τῇ Βοιωτίᾳ γέγραπται, καὶ περὶ «Φιτωλῶν δὲ, οὖς ἡ ἱστορία1442 
ψῳέγουσα λέγει ὅτι διὰ τὴν τῶν πολέμων συνέχειαν καὶ τὴν τῶν βίων πολυτέλειαν κατάχρεοι ἐγένοντο. 
(Vers. 633.) Τὸ δὲ, οὔτ᾽ αὐτῶν Πυλίων, ἐξοχιχῶς εἰρῆσϑαι δοκεῖ, ὡς τῶν Πυλίων ἐξόχων καὶ τότε 
ὄντων ἀεϑλεύειν ἐν τοῖς ἐχεῖ. πολλαχοῦ γὰρ εὕρηται ἡ αὐτὸς ἀντωνυμία ἐξοχική. (Vers, 655.) Τὴν 

1002 "τοῦ ᾿Αγκαίου κλῆσιν πεπλάσϑαι φασί τινες ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ δεξιῶς οἷα ὄνομα οἰκεῖον παλαιστῇ 

παρὰ τὸ, ἀγκὰς δ᾽ ἀλλήλων λαβέτην. τάχα δέ, φασι, καὶ τὸ Πλευρώνιος παρὰ τὰς πλευρὰς διὰ τὸ, 

πυχγαὶ iudi yytg παρὰ πλευράς. ἄλλως μέντοι Αἰτωλὸς, ὡς εἴρηται, ὃ Πλευρώνιος. πόλις γὰρ 30 
«Ἵἰτωλῶν ἡ Hàsvov. εἰ δὲ καὶ ὃ 4yzaiog οὗτος, ὡς ἐῤῥέϑη, πέπλασται, ἀλλ᾽ εἰσὶ παρὰ τῇ ἱστορίῳ 

ἕτεροι ᾿ἀγχαῖοι λόγου ἄξιοι, ὧν εἷς ἤχουσε τὸ παροιμιῶδες ἐκεῖνο, οὗ μέμνηται καὶ «“Ἰυκόφρων παρα- 
φραστικῶς τὸ, πολλὰ μεταξὺ χείλους καὶ χύλιχος. (Vers. 656.) Τὸ δὲ, ὃς μοι ἀνέστη, ἤγουν xaT 

ἐμοῦ, ἢ ἄλλως ἐλλειπτικῶς ἀνέστη παλαίσων, ἁπλῶς ἐῤῥέϑη πρὸς ἀναπλήρωσιν ctiyov, καϑὰ καὶ 
κατωτέρω τὸ ἐσϑλὸν ἐόντα. Τὸ δὲ, πόδεσσι παρέδραμον, πρὸς διαστολὴν ἐῤῥέϑη τοῦ ἡνιοχιχῶς παρα- 
τρέχειν, καὶ ἄλλως δὲ κατὰ νοῦν, ὁποῖον τὸ, ἐπεὶ οὐ παρελεύσεαι, οὐδέ μὲ πείσεις. Ὅρα δ᾽ ἐν τοῖς 
ῥηθεῖσιν ἀγῶσι καὶ τὰς κυριολεξίας, τὸ παρέδραμον, τὸ ὑπερέβαλον, ὅ ἐστιν ὑπερηκόντισα, καὶ τὸ 
παρήλασαν, ἀντὶ τοῦ ἐλαύνοντες ἐνίζησαν, καὶ ὕπως ἐφιλοτιμήσατό μονόστιχον εἰπεῖν ἑκάστην τοῦ 
γέροντος νίχην τύπῳ ἐπιγράμματος , χαὶ ὅτι φιλαλήϑης ὃ γέρων δοχεῖ προσϑεὶς καὶ ἧτταν τοῖς κατ᾽ 

20 αὐτὸν ἀριστεύμασιν. ( Vers, 658.) "Axroploveg δὲ παῖδες ᾿άχτορος, Κτέατος καὶ Εὔρυτος, ἀνδρεῖοι 4o. 
καὶ ἡνιοχικοὶ, δηϑέντες ποῦ χαὶ Δολίονες παρ᾽ Ὁμήρῳ, παρὰ δὲ τοῖς ἵστερον MoAtovidat, ove Ὅμηρος 
uiv διδύμους ἱστορεῖ ἁπλῶς, οἱ δὲ κατ᾽ ᾿Αρίσταρχον ovy οὕτως οἷον χατὰ τοὺς diooxogove , ἀλλὰ κατὰ 

τὸν ᾿ ΓΙσιόδου μὖϑον xoi διφυεῖς, δύο μὲν ἔχοντας σώματα," συμπερυχότας δέ γε ἀλλήλοις." οὗτοι 
παρήλασαν τὸν Νέστορα, ὡς αὐτός φησι, πρόσϑε βαλόντες τοὺς ἑαυτῶν δηλαδὴ ἵππους κατὰ τὸ, 

τοὺς σοὺς πρόσϑε δυχῶν: περὶ OU εἴρηται, καὶ ovy ἁπλῶς οὕτω πάρήλασαν, ἀλλὰ πλήϑει νιχησαντές, 
ἤτοι διὰ πλῆϑος, τουτέστι διότι δίδυιιοι ὡς ἐῤῥέϑῃ ἦσαν χατὰ "Aotoragyov. φασὶ δέ τινες. &vrava- 
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στάντων ἐκείνων εἰς ἀγῶνα τότε τῷ Νέστορι, αὐτὸν μὲν λέγειν ὡς οὐ δίκαιοι ἂν εἶεν ἀγωνίζεσθαι ἀλλό- 
κοτοῦ ὄντες καὶ τὴν φύσιν ἐχτράπελοι, τὸν δὲ δῆμον συναγωνίζεσϑαι τοῖς ᾿ΑἈχτορίδαις, λέγοντας, ἕν 
ἀμφοτέρους εἶναι ὡς συμπεφυχότας. τοῦτο οὖν εἶναι τὸ παρ᾽ Ὁμήρου νῦν ῥηϑὲν τὸ, πληϑει πρόσϑε 
βαλόντες, ἀντὶ τοῦ νικήσαντες διὰ τὸ πολλοὶ εἶναι. ἀλλὰ πῶς ἂν εἴη πλῆϑος ἡ δυάς; πῶς δὲ οἱ τῇ 
συμφυΐῳ povatóusvot γνοηϑεῖεν ἂν πολλοί΄; εἰ μὴ ἄρα, ὅτι ἄλλως διφυεῖς ὦ ὄντες xal δισώματοι, χαὶ 
ἀνὰ τέσσαρας χεῖρας εἶχον χαὶ τἄλλα μέρη ὁμοίως, χαὶ τοῦτο αὑτοῖς τὸ πλῆϑος τὸ χα τὰ μέρη 3o 
δηλαδή. ἕτεροι δὲ τὸν πλήϑει πρόσϑε βάλοντες, ἀντὶ τοῦ νικήσαντες πολλοῖς à ἅρμασιν οἷς ἐνεπόδιζον. 
πολλὰ γὸρ ἴσως εἰς τὸν ἀγῶνα διὰ τῶν ὑπ᾿ αὐτοὺς ϑεραπόντων καϑῆχαν ἅρματα. ἄλλοι δὲ ἀντὶ τοῦ, 
τῷ πλήϑει τῶν ϑεατῶν νιχήσαντες, ὡς τῶν ἀϑλοϑετούντων πρὸς αὐτῶν ὄντων. ῥητέον δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ 
ὅτι τῷ διφυεῖ τῶν ᾿Ζἰκτοριώνων τιϑέμενος χαὶ ὃ μελοποιὸς᾽᾿ Ἴβυχος, ἐξ οὗ παρεφρϑάρϑαι τοῖς τεχνιχοῖς 

δοκεῖ τὸ βυκινίξειν , φησὶ καὶ τοὺς Μολιονίδας ἐξ ὠοῦ γεννηθῆναι, ὁμοίως δηλαδὴ τοῖς Διοσκούροις, 
εἰπὼν αὐτοὺς ἅλικας ἰσοκεφάλους, ἑνιγύους; ἀμφοτέρους γεγαῶτας ἐν ὠέῳ ἀργυρέῳ, χαϑὰ καὶ ἐν τοῖς 
εἰς τὴν Ὀδύσσειαν γέγραπται, 0nov δεδήλωται καὶ ὡς οὐ μόνον δισυλλάβως ὠὸν λέγεται, ἀλλὰ χαὶ 
τρισυλλάβως ὥεον διὰ τοῦ ε xal ὥιον διὰ τοῦ τ, xol τετρασυλλάβως δὲ, ὠάριον. Τὸ δὲ ξητεῖν ἐξ 

ὁποίου ὠοῦ οἱ Διόσκουροι, χαὶ αὖ πάλιν οἱ Μολιονίδαι, μῦϑος ἂν φιλοίη , ὃς οὐδὲ τὴν "iav à ἀφίη- 

σιν εἶναι. αὐτοῖς μητέρα, λέγων διὰ τοῦ ποιήσαντος τὰ Κύπρια, ὅτι Διοσχούρους χαὶ ᾿Ελένην ἡ INE ἐμέσις 

ἔτεχεν, d διωκομένη; φησὶν, ὑπὸ Διὸς ̓ μετεμορφοῦτο. κύριον δὲ πάντως ἐνταῦϑα ἡ Μέμεσις, οὐ μὴν 

4 ψυχικὴ ποιότης, καϑ' ἣν εἴρηται τὸ, μή μοι νέμεσις ϑεόϑεν χαταπνεύλσῃ, ἤγουν μή με γεμεσήσῃ 4 

τὸ ϑεῖον. xoi τοιάδε μὲν καὶ ταῦτα. (Vers. 639.) Τὸ δὲ ἀγασσάμενοι. ἀντὶ τοῦ φϑονήσαντες, ὅϑεν 
καὶ ἀγαστὸν εἶδος τὸ ἐπίφϑονον. Τὸ δὲ ἀγᾶσϑαι καὶ ἀγαίειν λέγεται. τὸ μέντοι ἄγασϑαι προπαροξυ- 

τόνως ἐπὶ ἐχπλήξεως νοεῖται. καὶ δύναται καὶ ἐξ αὐτοῦ γίγνεσθαι τὸ ἀγαστὸν, ὥς περ καὶ τὸ ἀγαϑόν. 
( Vers. 640.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι τὰ μέγιστα ἄεϑλα φαίνεται εἰωϑέναι τοῖς ἱππεῦσι κεῖσϑαι. ( Vers, 641.) 
Τὸ δὲ, ἔμπεδον ἡνιόχευεν, ἔμπεδον ἡνιόχευε, σχῆμά ἐστιν ἐπαναστροφῆς. ὅμοιον τῷ, οὐδ᾽ εἰ πυρὶ 
χεῖρας ἔοικεν. εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοιχεν, μένος δ᾽ αἴϑωνι σιδήρῳ, καὶ τῷ, παρϑένος ἠΐϑεός τε, παρϑένος 

ἠΐϑεός τε ὀαρίζετον, καὶ τοῖς ὁμοίοις. ἐνδιάϑετος δὲ ἡ τοιαύτη ἐπανάληψις καὶ ἐνταῦϑα κατὰ ϑαῦμά 
τὲ xoi πρὸς ἀλήϑειαν. Ὅρα δὲ καὶ τὸ ἡνιόχευεν, αὐτὸ τοῦτο μόνον δηλοῦν τὸ τὰ ἡνία ἔχειν. τὸ γὰρ 
μάστιγι κελεύειν ϑατέρῳ τοῖν ἀδελφοῖν δίδωσι, φανερῶς λέγων δύο εἶναι τοὺς ᾿Αἀχτορίωνας ἐφ᾽ ἑνὸς 
ἅρματος τέσσαρσι διοικουμένους χερσὶ, πλεῖον δέ τι μὴ παρεμφήνας, ἐξ ὧν ὁ μῦϑος τερατεύεται. 

“Ὅτι δὲ τὸ ἡνιοχεύειν χοινῶς αἰτιατικῇ συντασσόμενον οἱ ὕστερον γενικῇ συνέταξαν, δηλοῖ χρῆσις 
ἡ λέγουσα τὸ, τῆς ἐμῆς ψυχῆς ἡνιοχεύεις. ( Vers. 643.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι συμπληρῶν ὁ Νέστωρ γε- 
θοντικῶς τὸ X&T αὐτὸν αὔχημα ἐπιφέρει" ὥς nor £ov' *vUv αὖτε νεώτεροι xai ἑξῆς ὡς εὐϑδὺς γραφή- 
σέται. ἔστι δὲ τὸ &ov ὁῆμα τῆς ἐὼν μετοχῆς, ὡς τὸ ἔτυπον τοῦ τυπών. ( Vers. 644.) Ὅτι γέρων ἀρι- 
στεὺς παραιτούμενος ἀγῶνας τὰ τοῦ “Νέστορος ἐρεῖ ἄν" νῦν αὖτε νεώτεροι ἀντιοώντων ἔργων τοιούτων, 
ἐμὲ δὲ χρὴ γήραϊ λυγρῷ πείϑεσϑαι" 0 περ ὅμοιόν ἐστι τῷ vvxvi πείϑεσϑαι, καὶ, δαιτὶ στυγερὴ πείϑε- 

σϑαι. τότε δ᾽ αὖτε, φησὶ, μετέπρεπον ἡρώεσσι. ( Vers, 646.) Προτροπὴ δὲ εἰς τιμὴν τεϑνεῶτος 

| 144ϑ φίλου τὸ, ἀλλ᾽ ἴϑι καὶ σὸν ἑταῖρον ἀέϑλοισι κτερέϊζε, ἤγουν ἐνταφίαζε, χκτέρας δίδου ἐπιτάφιον, καὶ, 

40 

ὡς εἰπεῖν, χτημάτιξε, ( Vers. 647.) Τιμηϑεὶς δέ τις ἀγαϑὸς ἀνὴρ δώροις πρός τινος ἐνδόξου εἴποι 
ἂν, τοῦτο δὲ ἐγὼ πρόφρων δέχομαι, χαίρει δέ μοι ἤτορ, ὡς pev ἀεὶ μέμνησαι ἐνηέος οὐδέ σὲ λήϑω, 

τιμῆς ἧς τέ μ᾽ ἔοιχε τετιμῆσϑαι" σοὶ δὲ ϑεὸς τῶν δ᾽ ἀντὶ χάριν μενοεικέα δοίη. ix τούτου δὲ τοῦ Ὁ μη- 

ριχοῦ τὴν ἀντίχαριν οἱ ὕστερον συνέϑεντο. (Vers. 649. ) Ev δὲ 'τῷ τιμῆς λείπει ἡ διᾶ πρόϑεσις, ἵνα 
λέγῃ, ὅτι ἀεὶ μέμνησαί μου διὰ τιμῆς. τοῦτο δὲ πρὸς διαστολὴν ἑτέρας μνήμης τῆς ἐπιψόγου. ἢ καὶ 
ἄλλως. χαίρει μοι τὸ ἦτορ, Ort μέμνησαί μοι τῆς ἐοικυίας τιμῆς. Τὸ δὲ, ἧς μ᾽ ἔοικε τετιμῆσϑαι, 

πρὸς ἀκολουϑίαν συντέτακται τοῦ τιμῆς. ἄλλως δὲ ἀσιαλὲς ἦν καὶ τὸ, ἣν ἔοικέ μὲ τετιμῆσϑαι. φασὶ 
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δ᾽ ἐν τούτοις οἱ παλαιοὶ “ὅτι ὕψωσεν ἑαυτὸν ὁ γέρων ἐνταῦϑα, εἰπὼν ἄξιος εἶναι τιμῆς ὡς ἐνηὴς, καὶ 6o 

εὐλόγιστον οὕτως ἀποδεδειχὼς τὸν τιμήσαντα" καὶ ὅτι τιμῆς μόνης ὁ Νέστωρ ἐδεῖτο. τίνος γὰρ ἄλλου; 
πρεσβύτης, διηνυκὼς μὲν τοσαῦτα ἐν νεότητι, πρὸς χάριν δὲ φίλων ἄρτι στρατεύων, ἐπ᾽ ἀξιώματος δὲ 
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τοιούτου ὧν, xai παίδων ἀγαϑῶν πατὴρ, καὶ οἴχου δεσπότης εὐδαίμονος. διὸ καὶ ὃ ἐν τῇ γ τῆς Ὀδυσ- 
σξίας φαινόμενος Μέντωρ οὐδὲν ἀλλ ἢ κῦδος ἐπεύχεται τῷ Νέστορι χαὶ τοῖς υἱοῖς. ( Vers. 646:) 
' loréov δὲ καὶ ὅτι τὸ, σὸν ἑταῖρον, ὡς ἐῤῥέϑη, ἀέϑλοισι κτερέϊζε, καινότερον εἴρηται οὐχ᾽ ὡς ἐπὶ &vra- 

1322giacuoV, ἄλλως γὰρ ἤδη προεντεταλφίασται Π]}Ὰάτροκλος, ἔστε δὲ ἁπλούστερον φράσαι, ὡς τὰ πρὸ 
τούτων μὲν ἄλλως ἐχτερείσϑη, τουτέστι κτέρεα ἤτοι χτήματα ἔλαβεν ἐκεῖνος νεχρικὰ, νῦν δὲ καὶ 
ἀέϑλοις κτερείζεται τοῖς ἐπ᾿ ἐχείνῳ γενομένοις. 

( Vers. 651.) Ὅτι φιλοτίμως χαίρειν τὸν ᾿“χιλλέα τοῖς εἰς ἑαυτὸν ἐπαίνοις δηλοῖ ὁ ποιητὴς καὶ 
γὺν ἐν τῷ; Πηλείδης δὲ πολὺν χαϑ' ὅμιλον ᾿Δχαιῶν ᾧχετ᾽, ἐπεὶ πάντ᾽ αἶνον ἐπέχλυε ΝΝηλείδαο.  Ila- 
ρίστατο γάρ δηλονότι αὐτῷ φιλικῶς, διὰ dieta TOU λόγου, δειχνὺς δεῖν εἶναι τὸν φιλότιμον μὴ ἐξου- 

10 ϑενοῦν χαὶ παρ᾿ οὐδὲν τίϑεσϑαι τὰ τῶν * ἐπαίνων, ἵνα μη ποϑεν ἀχούσοι τὸ ὄνος λύρας παροιμιᾶ- τὸ 
κῶς, χαὶ ἅμα κατακχριϑείη ἄχαρίς τὲ εἶναι καὶ μηδὲ ἑαυτὸν φιλῶν. τοιοῦτοι γὰρ οἱ μὴ χαίροντες τοῖς 

εἰς σφᾶς αὐτοὺς ἐπαίνοις. Ὅρα δὲ τὸ, πολὺν καϑ' ὅμιλον. ix τούτου γὰρ οἱ μεϑ' Ὅμηρον πολὺν ἄν- 
ϑοωπον καὶ πολύν λαὸν τὸν χυδαῖον φασίν. ( Vers. 653.) Ὅτι “4χιλλεὺς μετὰ τοὺς ἱππεῖς πυγμαχίης 

ἀλεγεινῆς ϑῆχεν ἄεϑλα; ἤγουν προέϑετο. φιλοσόφως δὲ χανταῦϑα ἡ λέξις κεῖται. εἴτε γὰρ ἵστανται 
20 zc ἔπαϑλα ζῷα ὄντα εἴτε κάϑηνται εἴτε χεῖνται,, οἰχεῖον γενγιχῶς ἐπ᾿ αὐτῶν τὸ τίϑεῖσθϑαι. (Vers. 654.) 

Eire τὸ εἶδος τῆς ϑέσεως ἑρμηνεύων ἐπάγει ἀσυνδέτως ἡμίονον ταλαεργὸν ἄγων χατέδησ᾽ ἐν ἀγῶνι, 
as, ἃ uit, HT ἀλγίστη δαμάσασϑαι" τῷ δ᾽ ἄρα γικηϑέντι τίϑει δέπας ἀμφικύπελλον, 0 ἐστι 

στρογγύλον; ὡς μυριαχοῦ φαίνεται. εὐτελ οὖς δὲ DAE ἔοιχε τοῦτο εἶναι. Ὅρα δὲ ϊ ὕτι; εἰ χαὶ διὰ συντο- 

αἰαν ovx ἐπεσημήνατο ῥητῶς ὅτι τῷ νικήσαντι αέϑλιον ἢ ἡμίονος, ἀλλ᾽ οἷς τῷ νιχηϑέντι, τὸ δέπας 
τεϑῆναι φησὶν; évégnve γοργῶς καὶ τὸ σιωπηϑέν. ἐσιώπησε δὲ, ἵνα προϊὼν περιφράσῃ τὸν iji 20 
ἐρεῖ γάρ" ᾧ δέ x dnohhov δῴη καμμονίην» γνώωσι δὲ πάντες ““χαιοὶ, ἡμίονον ταλαεργὸν ἄγων, 

«λισίην 'δὲ γεέσϑω. ὑποκαταβὰς δὲ διὰ τοῦ ᾿Δχιλλέως ἃ ἄμφω λέγει. 0 piv γὰρ; ὡς ἐῤῥέϑη., ἡμίονον ἀγέτω, 
αὐτὰρ 0 γιχηϑεὶς δέπας οἴσεται τὸ ῥηϑὲν, ac ovi χανταῦϑα εἰπὼν; ὡς καὶ προεῤῥέϑη; τὴν ἐχ 

καταμογῆς γίχην», ἣν καταμονὴν τουτέστιν ἐπιμονὴν; » τὸ; ἄνδρε δύο περὶ τῶνδε κελεύομεν πὺξ 

μάλ᾽ ἀνασχομένω πεπληγέμεν; ἤγουν πυξ ἀλλήλους AU ἤξαι ἀνατείναντας τὰς χεῖρας. ἣν γὰρ ὡς ἐπὶ 
πλεῖστον ἐπιτήδευμα πυγμάχων τὸ ἐπὶ πολὺ ἀντέχειν ἀνατεταμέναις χερσίν. xal τινα πύκτην ““ριστείδης 

So ἐπαινεῖ ὅτι "διεκαρτέρει, τῶν ἀντιπάλων οὕτω περιγινόμενος. ( Vers. 653.) ᾿4λεγεινὴν δὲ τὴν πυγμα- 
χίαν λέγει, καϑὰ προϊὼν xci τὴν παλαισμοσύνην, διὰ τὰ ἐξ αὐτῶν δυσχερῆ; ὡς φανήσεται. (Vers. 654.) 
Τ0 δὲ ταλαεργὸν τοῖς ἡμιόνοις ὠχείωται μάλιστα εἰς ἐπώνυμον. βόες γὰρ καὶ ἵπποι οὐχ οὕτω ταλαερ- 
yo, ὧν ὡς τὰ πολλὰ τὸ ἀγελαῖον χαὶ ἄνετον. ἄλλως δὲ καὶ φερέπονον αἱ ἡμίονοι μάλιστα. διὸ καὶ 30 

οἰκεῖον ἡ τοιαύτη ἄϑλον τῷ τλησιπόνῳ πύχτῃ" καὶ μᾶλλον, ὅτι χαὶ ἀλγίστη δαμάσασϑαι. ἀλγεινὸς 
μὲν γὰρ καὶ βοῦς καὶ ἵππος δαμασϑῆναι μετὰ ἐξ ἔτη" ἀλγίστη δὲ καὶ οὐ ῥᾳδίως εἴχουσα ζυγῷ ἡ σφρι- 
γώσα ἡμίονος. δὴλ ον δὲ ὅτι ταὐτόν ἐστι ἀλγίστην Ὁμηρικῶς εἰπεῖν χαὶ “ἀργαλέην ᾿Αττικῶς. διὸ καλῶς 

οἱ ἐτυμολόγοι τὸ ἀργαλέον οὐ μόνον ἀπὸ τοῦ ἔργου ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοῦ ἄλγους ἐτυμολογοῦντες εὑρί- 
σχονται τροπῇ τοῦ X εἰς 6. ΤῸ δὲ ἑξέτεα διφορεῖται κατὰ TOV τόνον, καὶ ζητητέον περὶ τούτου zo11444 
ἐν τοῖς εἰς τὴν Βοιωτίαν, ἔνϑα ἐρῥέϑη τὰ τοιαῦτα καὶ οξύνεσϑαι κατὰ τὰς εὐϑείας xe βαρύνεσθαι. 

( Vers. 660.) To à? πυξ ἀπὸ τοῦ πτύσσω πτύζω ἀποβολῇ τοῦ e γίνεται. πτύσσοντες γὰρ τοὺς τῆς 
χειρὸς δαχτύλους καὶ οὕτω σῶμ μέλ, νὰ εἰς πύχνωσιν οἱ πυγμάχοι αϑλ οὔσιν, εἰς γρόνϑον συστρέφοντες, 

4o 0 πὲρ χόνδυλόν φασιν οἱ σοφοὶ; onuc * τε παράγ οντὲς ἐξ αὐτοῦ TO κονδυλίζειν ἢ ἤγουν τοιούτῳ κονδύλῳ 
παίειν; καὶ παροιμίαν προάγοντες τὴν; δὸς ἃ ἄρτον τυχὸν; καὶ κόνδυλον ὄψον ἐπ᾽ αὐτῷ, ἤγουν Aon 4o 
γῆσον TO ἀρκοῦν παιδίῳ 1 ἢ τινι τοιούτῳ προσώπῳ. καὶ εἰ μὴ ἀρχεῖται αλλ ὀχλεῖ ἐς πλέον, τότε δὴ 

ἐπέβαλε ἀντὶ τοῦ ὄψου χόνδυλον; παίσας δηλαδὴ τὸν ἄφρονα. ex δὲ τοῦ τοιούτου πτύσσω, ἀφ᾽ οὗ τὸ 

πυξ, καὶ TO πυχνὸν γίνεται καὶ ὁ πύξος. xol ταῦτα μὲν ἐκ τοῦ πτύξω. ἡ δέ γε πυγμὴ καὶ ὁ πυγμάχος 
xai ἡ πυγμαχία καὶ τὸ ἐξ αὐτῶν πυγμαχεῖν ἐκ τοῦ ἔπτυγα, μέσου παρακειμένου. σύγκεινται. διὸ xa 

ἔχουσι TO J. ἢ μᾶλλον πυγμὴ μὲν ἐκ τοῦ ἔπτυγμαι παϑητικοῦ παραχειμένου., ἀπὸ δὲ τοῦ ἔπτυγα σὺν 
τοῖς ἄλλοις καὶ ἡ πυγὼν xo αἱ κατὰ σῶμα πυγαὶ καὶ τὸ πυγούσιον μέτρον. τοῦ δέ γε εἰρημένου παραχει- 
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μένου 2o οἱ Πυγμαῖοι ? ἤρτηνται; περὶ ὧν, εἰ καὶ προγέγραπται, ὅμως zc νῦν μνηστέον οὐχ ἀσυντελῶ ὥς, ὡς 
οἱ τοιοῦτοι μικροὶ ἄνδρες; οἱ ταῖς γεράνοις διαπολεμοῦντες πέρδιξιν εἰς ὄχημα χρῶνται. κατὰ δὲ Μενεκλὴν, 
xod γεράνοις πολεμοῦσιν, οὕτω χαὶ πέρδιξιν , ὧν τινὰς τὸ ῥύγχος οὐ κιγναβάρινον ἐ $ wo ἐχεῖνος φησί. 
λέγεται δὲ καὶ γυναῖκα εἶναι διάσημον ἐν αὐτοῖς, I1 ἐράναν τοὔνομα; ἢ κατὰ ϑεὸν τιμωΐ μένη ταπεινούς, 50 
φασιν: ἦγε τοὺς ϑεοὺς καὶ μάλιστα " Hocv. διὸ ἀγανακτήσασα ἐχείνῃ μετεμόρφρωσε τὴν ἀλαζόνα εἰς 

ἀπρεπὴ ὄψιν ἀπορνιϑώσασα, πολέμιόν T& χαὶ στυγητήν, φασι; κατέστησε τοῖς τιμήσασι Πυγμαίοις. 
τοῦ δὲ ῥηϑέντος ἔπτυγμαι παράγωγον cl τὸ τοῦ πέπλου πτύγμα χαὶ ὁ πύχτης. ἐχβληϑέντος τοῦ ταῦ 

ἐκ τοῦ ai jue καλλιφωνίαν. ἐξ αὐτοῦ δὲ παράγωγον ῥῆμα τὸ πυχταλίξειν, οὗ χρῆσις παρὸ “Αγαχρέοντι; 
οἷον ὡς μὴ προς τὸν ἔρωτα 7 πυχταλίξω , ἤγουν πυχτεύω. ὡς δὲ ἐκ τοῦ πτύσσω πτύξω γίνεται. καὶ τὸ πτὺξ 

10 πτύυχὸς, χαὶ τὸ πνὺξ πγυχὸς, ὄνομα δικαστηρίου JrrixoU, 0 πὲρ ἡ κοινὴ χρῆσις πνυχὸς Ave, χαὶ 
ἀλλαχοῦ σαφῶς δεδήλωται. ᾿“πόλλωνος δ᾽ ἐνταῦϑα μέμνηται ὁ ποιητὴς διὰ τὸ δοκεῖν ἐναγώνιον εἶναι 
χαὶ αὐτὸν ὁμοίως τῷ “Ερμῇ. ( Vers. 661. ) Τὸ δὲ, γνώωσι πάντες; τὸ ἀναγκαίως ἀναμιήριστον τῆς 

ψίχης δηλοῖ. (Vers. 664.) Ὅει ἀνὴρ ηὺς τε μέγας τε ἣν εἰδὼς πυγμαχίης » viog Πανοπὴος , Ente, 

δειλὸς μέντοι χαὶ ἀπόλεμος; *ügg xc «Τυκόφρων ἱστορεῖ. διὸ χαὶ αὐτὸς εἰπὼν ἐνταῦϑα ὅτι εὔχομαι, θο 
0 ἐστι καυχῶμαι; εἰγαι ἄριστος πυγμῇ; ἐπάγει; ἢ) ovy ἅλις C ὅττι μάχης ἐπιδεύομαι, χαὶ ἑξῆς. προϊῶν 
μέντοι γελοῖος ἐν τῷ δισχεύειν c εὑρεϑήσεται ὁ τὴν πυγμὴν ἄριστος. ὡς γὰρ αὐτὸς γνωματεύων φη σὶν.1323 

οὐδ᾽ ἄρα πως ἦν ἐν πάντεσσιν ἔργοισι δαήμι μονα φῶτα γενέσθαι, ὃ περ ὅμοιόν ἐστι τῷ; οὐχ ἄρα ϑεὸς 

πάντα δῶχεν ἀνϑρώποις. οὕτω δὲ Dcos τὴν πυγμαχίαν o Emaoc, ὥστε τὴς ἡμιόνου «ἁψάμενος εἰπεῖν" 
ἄσσον. ἤγουν ἐγγὺς, ἴτω ὅστις ma οἴσεται, τὸ δευτερεῖον δηλαδή" ἡμίονον δ᾽ οὔ φημί τιν ἀξέμεν 

20 ἄλλον "geo πυγμῇ γικησαντα; ἐπεὶ evyoucL εἶναι , ὡς ἐῤῥέϑη, ἄριστος, χατὰ τὴν πρόχλησιν 

. δηλαδὴ τοῦ AA λέως, εἰπόντος; ἄνδρε κελεύομεν ὥ πὲρ ἀρίστω πὺξ πεπληγέμεν, ὡς εἴρηται. eir 
( Vers. Bao ) καὶ ἀπειλούμενος εὐμεϑόδως χαὶ πρὸς ὀλήλϑειαν τῷ ἀντιπάλῳ φησίν" ὧδε γὰρ ἐξερέω, το 

τὸ δὲ χαὶ τετελεσμένον ἔσται" ἀντικρὺ χρόα τε θήξω σὺν T. ὀστέ ̓  ἀράξω" χηδεμόνες δέ οἱ ἐνθάδ᾽ ἀολλέες 

αὖϑιε μενόντων, ἤτοι μενέτωσαν, οἵ zé μιν ἐξοίσουσιν ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δαμέντα. χαὶ αὐτίχα ἔοικεν ἑλεῖν 

τὸ ἔπαϑλον. ἀμέλει μετὰ τὸν ἀγῶνα οὐ μέμνηται τούτου ὁ ποιητὴς, ἀλλὰ τῶν τοῦ Βυρυάλου ἑταίρων, 

οἱ ἐχόμισάν,», φησι, δέπας ἀμφικύπελλον. (Vers. 079.) Ὅρα δ᾽ ἐν τούτοις τὴν τῶν γοργῶν παρίσων 
᾿ἀβρότητα. ἐν οἷς λαλεῖ ὁ ϑαῤῥῶν ἄριστος ἀϑλητὴς, τοῦ, χρόα ῥήξω, καὶ ὀστέα ἀράξω, τουτέστι 

ϑραύσω χατά τινὰ ὀνοματοποιίαν. ( Vers. 665.) To δὲ, εἰδὼς mvyuoyüjg, οὐχ ἀσυνήϑως συντέταχτανι 

καϑ' ὁμοιότητα τοῦ, τόξων εὖ εἰδὼς καὶ τῶν ὁμοίων. δῆλον δὲ καὶ ὅτι ἄλλως ἔστιν ὅτε κοινότερον συν- 

80 τάσσεται, ὡς δηλοῖ καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ τὸ, εἰδότες ἄμφω κέρδεα. ( Vers. 673.) Τὸ δὲ ἀντιχρὺ κατὰ 

τοὺς παλ αιοὺς ἀντὶ τοῦ διόλου XC, ὡς εἰπεῖν διαμπερές. ἐμφαίνει δὲ ὴ λέξις ἀντέρεισίν τινα τῶν ἔνδον 

1445ὡς ἀντιχρουόντων ζαὶ οὕτω βλαπτόντων τὸ πληγέν. δοχεῖ γὰρ ἐκ τοῦ ἀντιχρούειν τὸ ἀντιχρὺ γίνεσθαι, 

xal δηλοῖ πληγὴν ἀντήρειδα. Κηδεμόνες δὲ οἱ ἁπλῶς ἐ ἐπιμελ ἡταὶ; οἱ μετ᾽ di φίλοι ἑταῖροι λέγονται. 

( Vers. 665.) To δὲ, ἐνθάδε xci αὖϑι, κατὰ λόγου ἀγωνίαν ἐκ παραλλήλου ἕν τι δηλοῦσι. ἐπιΐση- 20 

μαντέον δὲ διὰ τοὺς «ci τοιούτοις χαίροντας, ὕτι το, Πανοπῆος ᾿ἔπειὸς; ἔχει TU ψευδοπαρηχήσεως 

χατὰ τὰς παραληγούσας, ὡς 7 περ μετ᾽ ολίγα καὶ TO, οἵ μιν ἄγον δι᾿ ἀγῶνος. τηρητέον δὲ xci r0 ἐπικίν- 

δυνον τῆς πυγμαχίας ἀεὶ τοιαύτης οἴσης" πολλοὺς γὰρ τῆς κατὰ φῦσιν σωματιχὴς ἁρμονίας παρέλυεν. 

NER 679. ἡ Θὰ Μηκιστεὺς, υἱὸς Ταλαοῦ 1j Ταλαΐονος, ὅϑεν xoi Ταλαϊονίδης λέγεται, ὡς δηλοῖ τὸ, 

υἱὸς Ταλαϊονίδαο à ἄνακτος, ἠλϑε ποτὲ Θήβας, δεδουπότος Οἰδιπόδαο ? ἐς ré ον. ἔνϑα δὲ πᾶν τας ἐνίχα 

40 Καδμείωνας; τῇ πυγμῇ δηλαδὴ, ὡς ἔστι νοῆσαι ἀπὸ τοῦ υἱοῦ. τούτου γὰρ υἱὸς Εὐρύαλος νῦν οἷος ro 

μόνος ανίστατο; ἰσόϑεος * φως, ἀντικαταστησόμενος πυγμαχικὼς τῷ Ens χατὰ τέχνην ὡς εἰχὸς 30 

πατρικην., Καὶ ὅρα τὸ οἷος, δι᾿ οὗ φαίνεται ἢ χατὰ πυγμὴν. ἐξοχὴ τοῦ Ἐπειοῦ, ὴς ἕνεκεν οὐδεὶς 

ἐτόλμησε τούτῳ ἀντιστῆναι ^ ὃ τι ui μόνος Εὐρύαλος. ἀλλὰ καὶ αὐτὸς οὐκ εὐτυχῶς ἑαυτῷ. ὁμοίως δὲ 

ὕρα χαὶ τὸ ἀνίστατο; ἐν ᾧ μὴ πάντῃ ̓ ϑαρῥεῖν ὁ Ἰυρίαλος φαίνεται. οὐ γὰρ ἀνέστη; φησὶν, ἀλλ᾽ 

ἀγίστατο, σχολαίως ὀρϑούμενος εἰς ἀγῶνα δέει τοῦ μέλλοντος, καϑάπου xai ὁ γέρων Νέστωρ ἵππου 

παρηορίας οὐκ εἶχε ῥᾷον τεμεῖν, ἀλλ᾽ ἔτεμνε σχολαιότερον, 1 δὲ, ἰσόλϑεος φῶς, ὑπερεξαίρει τὸν ὡς áo 

Ar a 
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εἴρηταν ἄριστον "Enaov, εἴ περ ἰσόϑεον ἀντίμαχον χαταβαλεῖ, Ἔν δὲ τῷ, Θήβας ἦλθεν, ἢ) εἴς πρό- 

ϑέσιο λείπει. Δεδουπότος δὲ ἀντὶ τοῦ πε σόντος; ix τοῦ παρεπομένου δούπου i ἤτοι ψόφου χαὶ χτύπου 

τοῖς πίπτουσιν , ὡς δηλοῖ τὸ, δούπησε δὲ πεσῶν. εἴρηται δὲ ἡ λέξις ὡς ἢ ἐν πολέμῳ ϑανόντος τοῦ 
Οἰδίποδος ἢ ὡς ὑπερπαϑήσαντος καὶ καταχρημνίσαντος ἑαυτόν. (Vers. 681.) Ὅρα δὲ χαὶ ὅτι οὐχ ἐν 

᾿ἡϑήναις κατὰ τοὺς τραγικοὺς , ὧν καὶ o Σοφοκλῆς, ἀλλ᾽ ἐν Θήβαις ϑανεῖν τὸν Οἰδίποδα tpcseem 

50 εἰδὼς 0 ποιητής" "xoi ὅτι οὐδὲν οὐδὲ τὸν Εὐρύαλον τοῦτον 7 πατραγαϑίέα ὥνησεν; ὃς καχῶς ἀπαλλάξε 

πυγμαχήσας τῷ Ἐπειῷ. ᾿Ιστέον δὲ καὶ Ore συγγενὴς ἦν τῷ Διομήδει Εὐρύαλος οὕτω. ᾿Αδράστου ἀδελιρὸς 

Μηκιστεὺς, οὗ Ευρύαλος" πάλιν, ᾿Αδράστου ϑυγάτηρ Δηϊπύλη, ἧς Διομήδης. διὸ καὶ, χαϑὰ φανεῖται, 
ἀμφεπονεῖτο αὐτὸν ὁ Διομήδης ϑαρσύνων ἐπέεσσι. μέγα δ᾽ αὐτῷ βούλετο νίκην, ἐθέλων κενεαυχέα δεῖξαν 
τὸν ἐἔπειόν. ( Vers. 679. ) Ὁ δὲ Οἰδίπους πολλαχοῦ εὕρηται τετρασυλλάβως xol Οἰδιπόδης λεγόμενος. 10 
Toy δὲ εἰρημένον ᾿Επειὸν ὑδροφορεῖν ταῖς “Ἵτρείδαις i ἱστορεῖ Στησίχορος ἐ ἐν τῷ, ᾧκτειρε δ᾽ αὐτὸν ὕδωρ 
ἀεὶ φορέοντα Διὸς χκούροις βασιλεῦσιν. ἔνϑα ὅρα τὸ, Διὸς κούροις, καϑ' ὃ καὶ Διὸς κούρη ἢ “Δφροδίτη 
ἐν παραϑέσει, ὥστε χατ ᾿ ἐξοχὴν τινα Διόσκουροι συνϑέτως οἱ τῆς “Ἔηδας καὶ τοῦ Διός. ἡ δὲ. θηϑεῖσα 

ἱστορία τὴς τοῦ ἔπειοῦ ὑδροφορήσεως ὑπεχίνησε τὸν Σιμωνίδην αἴνιγμα ϑέσϑαι ἐπὶ ὄνῳ ὑδροφοροῦντι 
6o αὐτῷ τὲ καὶ τοῖς μαϑηταῖς, ἐν ᾧ ̂  Πανοπηιάδην ἐχεῖνος τὸν ῥηϑέντα ἐ ὄνον ! εἶπεν, ἤγουν EAM X viov 

don ὡς δὲ κατὰ γαστρὸς ἔτι ὧν ἔμβρυον ὁ Ἐπειὸς. ἐπύυκτευσέ πως τῷ διδύμῳ ἀδελφῷ xol νικήσας 

προεξώδευσεν., ὁ “Ζυχόφρων ἱστορεῖ. Ὅτι Διομήδης τῷ ὡς ἐρῥέϑη φίλῳ συγγενεῖ, Εὐρυάλῳ Cope πρῶτον!440 
παραχιίββαλεν ἢ ἤτοι παρακατέβαλ ἐν ἤγουν περὶ τὰ αἰδοῖα ἔϑετο; αὐτὰρ ἔπειτα δῶχεν ἱ ἱμάντας ἐὐτμή- 

τους βοὸς ἀγραύλοιο, τῶ δὲ ξωσαμένω βήτην d ἐς μέσον ἀγῶνα, ἄντα δ᾽ ἀνασχομένω, χκαϑὰ προδεδήλω- 
TL, χερσὶ στι; βαρῇσιν ὃ ἅμ᾽ ἄμφω σύν o ἔπεσον, σὺν δέ σῷ papae χεῖρες ἔμιχϑεν, δεινὸς δὲ χρόμα- 20 

1324δος vs*vvov γένετο; ἔρϑεε δ᾽ ὑδρὼς πάντοϑεν 2 ex μελέων. ἐπεὶ δ᾽ ὥρνυτο ϑεῖος 1 ἢ δῖος ᾿Επειὸς, κόψε δὲ 
παπτήναντα παρήιον » οὐδ᾽ ἂρ ἔτι δὴν εἱστήκει ἢ forza , αὐτοῦ γὰρ ὑπήριπε φαίδιμα γυῖα" εἰτα 

διαγράφων τὸν τρόπον τοῦ πτώματος διὰ παραβολῆς φησίν" ὡς δ᾽ ὅ8ϑ' ὑπὸ φριχὸς Βορέω ἀναπάλλεται 

ἰχϑὺς Div ἐπὶ φυκιόεντι, μέλαν δέ ἑ ἑ κῦμ ̓ ἐκάλυψεν; ὡς πληγεὶς ἀνέπαλτο , ἀτὰρ μεγάϑυμος ᾿πειὸς 
χερσὶ λαβὼν, ὥρϑωσε, φίλοι δ᾽ ἀμφέσταν ἑταῖροι» οἵ μιν ἄγον δι᾽ ἀγῶνος ἐφελκομένοισι πόδεσσιν, 
αἷμα παχὺ πεθομεῖς κάρη βαάλλονϑ᾽ ἑτέρωσε; καδ δ᾽ ἀλλοφρονέοντα μετὰ σφίσιν εἷσαν» 0 ἐστιν ἐκάϑι- 
σαν, ἄγοντες αὐτοὶ δ᾽ ̓οἰχόμενοι » κόμισαν δέπας ἀμφικύπελλον. ἔστι δὲ τὸ ἀλλοφρονέοντα ἀντὶ τοῦ 
ἐξεστηχότα φρενῶν κατὰ τοὺς παλαιοὺς; χρεῖττον δ᾽ εἰπεῖν, ἡλλοιωμένον τὴν φρόνησιν. Τὸ δὲ εἰπεῖν 

ἄλλο φρονοῦντα, map ὃ πρῴην ἐφρόνει, κακίξεται τοῖς πάλαι σοφοῖς, ἵνα μὴ τὸ παραφρονεῖν; “φρονεῖν 
λεγόμενον χαὶ αὐτὸ, νύμῳ καϑυπαγάγῃ τὴν φρόνησιν κατὰ τὸ , νόμῳ yÀvxV , καὶ νόμῳ πικρόν. ὁ δὲ 3o 

10 ὡς ἐῤῥέϑη αλλοφρονῶν καὶ cJ λότριος τοῦ φρονεῖν ἑρμηνευϑείη ἄν. οἱ δέ γε παρὰ τοῖς ἰατρικῶς "ἰωνί- 
ζουσιν ἀλλοφέσσοντες οὐδέν τι ὅμοιον δηλοῦσιν, ἀλλὰ σημαίνουσι τοὺς ἄλλοτε ἄλλα φράζοντας xen 
μηδὲν ὅλως διασαφοῦντας. ( Vers. 685.) Ζῶμα δὲ οὐ μόνον ἐν πυγμαχίῳ , ἀλλὰ ἐξώνυντο, χαὶ oi πα- 
Aatovreg, ὡς δηλώσει προϊὼν ὁ ποιητής. Ὅτι δὲ καὶ ἐγυμνοῦντο οἱ οὕτω ζωνύμενου., σιγῷ ὡς φανερόν; 
καϑὰ παντελῶς ἐσίγησε καὶ τὸ ζώσασϑαι τὸν Ἔπειον, ὡς ἀπὸ τοῦ Εὐρυάλου γνωσθησόμενον: ἐνέφηνε 
δὲ μόνον τὸ χαὶ ἀμιροτέρους ἐνταυϑα ζώσασϑαι ἐν τῷ εἰπεῖν, οἱ δὲ ζωσάμενοι. περὶ δὲ τοῦ ' ζώματος 
φέρεται ἱστορία, ὅτι uere τὴν ιὃ Ὀλυμπιάδα συνέβη ̓ Ορσιππόν τινα; ἐμποδισϑέντα. ὑπὸ τοῦ περιξώ- 
ματος: πεσεῖν xai τελευτὴσ σαι; ἢ κατά τινας γικηϑήναι. ὅϑεν ἐϑεσπίσϑη γυμνοὺς τοὺς τοιούτους ἄγω- 

γίζεσϑαι. ἀφ᾽ οὗ καὶ γυμνάσιον ὁ τόπος; ἐν ᾧ τοὺς ἀγῶνας ἐποιοῦντο. ὥστε; φασὶ; νεώτερος Ὁμήρου 
Ἡσίοδος, γυμνὸν εἰσάγων “ππομένην ἀγωνιζόμενον τῇ Α“Τταλάντῃ. οἱ δὲ τῶν πυγμάχων ἱμάντες οἱ βόειον 4o 

περὶ τὰς χεῖρας αὐτοῖς εἰλοῦντο, συνεργαζόμενοί τι ταῖς πληγαῖς καὶ τοὺς δακτύλους δὲ συνέχοντες, 

χαὶ ὡσεί τινα κορύγην σφαιφοῦντες στεῤῥώς. καὶ ὥφϑη οὐ πρὸ πολλοῦ Πέρσης ἀνὴρ 71x06 ἐν τοῖς. 
20 βασιλείοις οὕτω διατεϑειμένος. ἐκαλ, οὔντο δέ, φασι, καὶ μύρμηκες οἱ τοιοῦτοι ἱμάντες, ὅϑεν * καὶ τὸ 

ἀστεῖον ἑκεῖνο ἱστόρηται; ὡς ἀνὴρ ἀχρεῖος τὴν πυγμιχὴν xoi πολλὰς παϑὼν πληγάς, τόπον ὠνούμενος 

ἐν ᾧ μάϑοι πολλοὺς εἰναι μύρμηκας, enixe συναλλάξαι, βαρυνϑεὶς ὡς εἴ πέρ xa ἐπλήγη τῷ τῶν 
μυρμήκων ὀνόματι. ἀλλὰ τοῦτο μὲν, εἰ καὶ ἡδὺ τοῖς ἀκοίουσιν, ἀλλ᾽ ὁ ταπεινὸς ἐκεῖνος πύχτης οὐκ 
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εὐτραπέλως ἐποίησεν, ἀλλὰ δειλιῶν καὶ πρὸς μόνην ἀκοὴν μύρμηκχος. ὁ δὲ ἀστεῖος μουσικὸς Σ:τρατόνιχος 
πρὸς ὄνομα κηρύκων, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις δεδήλωται, ἄλλως εὐτραπελεύσατο, σχήματι δέους διαχέας τοὺς 
ϑεατάς. μαϑὼν γὰρ τὴν πόλιν; ἐν ἧ ἢ παρέτυχε, πολλοὺς ἔχειν κήρυχας, δακτύλοις ὃ ἄχροις, διέβαινεν, 
αἰτίαν εἰπὼν τοῦδε τοῦ περιπάτου τὸ δεδιέναι μή ποτὲ πλατεῖ ποδὶ βαίνων περιπαρῇ πατήσας 

ung ze, ὡς τοῦ ϑαλασσίου χήρυχος διὰ τὸ χογχυλοειδὲς ὀξύτητας πέριξ ὁ ἔχοντος. (Vers. 686.) To δὲ, 
ἄντα δ᾽ ἀνασχόμενοι, τουτέστιν ἀνατείναντες τὰς χεῖρας) ἕως τοῦ; ἐκ μελέων, ἔχφρασίς ἐστι τῆς τῶν 

πυγμάχων συμπλοχῆς. ( Vers. 687.) Συμπεσεῖν δὲ κυριωτάτη λέξις χἀνταῦϑα ὥς περ καὶ ἐπὶ μάχης 
καὶ ὅλως ἁπάσης συμβολῆς. Βαρεῖαι δὲ χεῖρες ἐνταῦϑα κυρίως εἴρηνται παρὰ τὸ βίᾳ αἴρεσθαι. 
( Vers. 688.) Χρόμαδος δὲ κατὰ ὀνοματοποιίαν ὃ ἐν ταῖς γένυσι ψόφος καὶ οἷον τρισμὸς, ὃς μάλιστα 

10 ἐν ταῖς πληλγαῖς γίνεται. ( Vers. 690.) Τὸ δὲ, γενύων γένετο, ἔχει τι κάλλους ὁμοίως τῷ, προσήχει 30 
προϑύμως. TO δὲ κόψεν ἐπὶ πληγῆς φησὶν, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις. οὕτω δὲ καὶ μετ᾽ ὀλίγα Ὀδυσσεὺς κόψεν 
“ἴαντος κώληπα. ἐκ τούτου δὲ καὶ κόπτεσθαι παϑητιχῶς ἐπὶ ϑρήνου, ὅϑεν ὃ χοπετός. éx τοῦ 
τοιούτου δὲ καὶ τὸ πληκτικὸν χόπανον, ἵνα ἧ, ὡς ξέω ξόανον, οὕτω xol κόπτω χκόπανον. τὸ μέντοι 
χαταχόπτειν ἐπὶ σφαγῆς οἱ usó Ὅμηρον τιϑέασι ῥήτορες, οἷον, κατεκόπησαν ἐν πολέμῳ, καὶ ὁ χωμε- 

χὸς δὲ, ὄρνιϑος καταχοπῆναι φησί. Τὸ δὲ παπτήναντα σημαίνει μὲν τὸ | περιβλεψάμενόν που εἰς ἕτερον 

μέρος οἷα ᾿εἰχὸς, ἐμφαίνει δὲ προσοχὴν τοῦ ᾿Επειοῦ, ὃς καιρὸν τοῦτον εὑρὼν ἔπληξεν εὐθὺς τὸν Εὐρύα- 

λον. πιϑανεύεται δὲ οὕτω καὶ τὸ χατὰ τῆς παρειὰς σα: εἰ μὴ γὰρ ἐπλαγίασεν Εὐρύαλος, τὰ 

χατὰ στόμα χαὶ ὀφϑαλμοὺς εἰκὸς ἦν χρουσϑῆναι, ὧν καὶ αὐτῶν ἐστοχάζοντο πάντως οἱ πύχται, χαϑὰ 

xol ὦὥτων, ὅϑεν ὠτοχάταξις χατὰ iov Διονύσιον, ὠτοϑλαδίας, τὰ ὦτα τεϑλασμένος ἐν παλαί- 

20 στρῷ, χαὶ ἀμφώτιδες χατὰ Παυσανίαν, ἄς οἱ παλαισταὶ παρὰ τοῖς ὠσὶν εἶχον. ἄλλως δέ ys καὶ ἐκ- 
πώματος εἶδος αἱ ἀμφώτιδες. Παρήιον δὲ νῦν μὲν αὐτὴ ἡ παρειὰν ἑτέρωϑι δὲ κόσμος ἵππου παρα- 

γναϑίδος. ( Vers. 691. ) Τὸ δὲ ἑ"στήκειν δύναται uiv xci δίχα τοῦ Y κοινῶς γράφεσθαι, ἡ δὲ ἀχρί- 4o 
βθεια τῆς ἀντιγραφῆς μετὰ τοῦ y γράφει ἀπὸ ᾿Ιωνικοῦ τοῦ ἑστήκεεν, ὡς εἶναι ὅμοιον τῷ ἤσχειν εἴρια 

xoa. (Vers. 692. ) Eig δὲ τὸ, ἀναπάλλεται ἰχϑὺς, φασὶν oi παλαιοὶ ἑ ὅτι, ἐπειδὰν τὸ πέλαγος στί- 
ζηται ἀρχομένου πνξέειν ἀνέμου, ἀναπαάλλονται ἰχϑύες. στίξεται δὲ πάντως πέλαγος, ὅτε goixa πάσχει, 

περὶ ἧς πολλαχοῦ εἴρηται. ( Vers. 695.) Τὸ δὲ, χερσὶ λαβὼν ὥρϑωσε, φιλοίχτως τῷ EnuQ πέπαικται, 
ὀρϑοῦντι ὃ ὃν ̓χκατέῤῥιψε. ( Vers. 690: ) Τὸ δὲ, ἄγον àv ἀγῶνος, σὺν τῷ ̓παρηχεῖν χαὶ ἐτυμολογεῖ. ἀπὸ 

| 1447r0U ἄγειν γὰρ ὃ ἀγὼν, ga χαὶ ἑτέρας ἐτυμολογίας, ὡς ἐν ἀρχῇ τῆς ω΄ ῥαψῳδίας ῥηθήσεται. Τὸ δὲ, 

ἐφελκομένοις ποσὶν, ὃ ἐστι συρομένοις Σ ἀκρατῆ ἑαυτοῦ δηλοῖ τὸν Εὐρύαλον, ἐξ οὗ σπιϑανολογεῖται 

3o zai τὸ ἀλλοφρονεῖν. Σημείωσαι δὲ ὅτι ἐκ τοῦ τοιούτου ἐφέλκεσδλαι παράγ era, xol τὸ τῆς φορτηγο οὔ 

γῃὸς ἐφόλκιον. ( Vers. 686.) "Icréov δὲ xci ὅτι νῦν μὲν αὐϑωρὸν͵ οἱ πυγμάχοι ἀλλήλοις ἐνέπεσον. ἦν 

δέ ποτε αὐτοῖς τέχνη καὶ τρίβειν συχνὰς ὥρας, ἐπὶ κακῷ τῶν ἀντιπάλων, ἀνατάσει xol χαταφορᾷ χει- 

ρῶν, ὡς εἰ καὶ ἀέρα, ὃ δὴ λέγεται, ἔδαιρον; ἢ καὶ ἐσχιαμάχουν epe. ἐζηλοῦτο γὰρ τοῖς παλαιοῖς 

καὶ σχιαμαχία εὐγενής. Κελτοὶ γοῦν, φασὶ, παρὰ τὸ δεῖπνον ἐνίοτε πρῶ *ra uiv ἐν ὅπλοις ἐγερϑέντες 50 
σχιαμαχοῦσι χαὶ πρὸς ἀλλήλους ἀχροχειρίξονται, χαὶ ἑξῆς τὰ τοῦ στοροῦντος αὐτὸ Ποσειδωνίου. πε- 

ριάδεται οὖν τις πυγμάχος, ὡς xot προεῤῥέϑη, χρατερὸς ἑαυτοῦ εἰς τὸ φερεπόνως ἐπὶ πολὺ ἀνέχειν 
τὴν χεῖρα, χαὶ πληγὰς μὲν μὴ καταφέρειν, ἀποχναίειν δὲ οὕτω τὸν ἀνταγωνιζόμενον. ὅτε οὖν τοιοῦ- 

τόν τι γίνεται, ἢ καὶ ἄλλως παρατείνοιτο τὸ ἔργον», ἐγίνετο τηνικαῦτα roig ἀϑλοῦσι βοήϑημα, Cnoiov 
καὶ Παυσανίας ἱστορεῖ, λέγων ὅτι ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν ὅτε χρονοτριβοῖεν οἱ πύχται, κλίμαξ εἰσε- 

4o φέρετο, ὥστε διαστάντας xol χώραν λαβόντας ἐκείνους μένειν ἐν ταύτῃ ἕνεκεν τοῦ μὴ περιΐστασίλαι, 

τουτέστιν ὑφίστασϑαι τὰς φερομένας πληγὰς» περιτρέχοντας, ἀλλὰ μένοντας ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τῇ ποιᾷ 

τῶν χειρῶν ἐχτάσει φυλάττεσθαι. χαὶ ἐλέγετο τοῦτο, EX κλίμακος, παροιμιαξζόμενον ἴσως ἐπὶ τῶν ἐκ 

προμηϑείας τινὸς λαμβανόντων ἐν πόνοις ἄνεσιν. ᾿Ιστέον δὲ ὡς 7 ἱστορία σὺν ἄλλοις τισὶ xai Tiuo- 

χρέοντα, τὸν Ῥόδιον ποιητὴν καὶ ἀϑλητὴν, σεμνύνει ὡς πύχτην ἄριστον , ὅς, φασι. i παρὰ τὸν μέγαν 
ἀφιχόμενος βασιλέα καὶ ἐμφορηϑεὶς βρωμάτων καὶ πολλὰ πιὼν, εἶτα ἐρωτηϑ εὶς ὅ, τί more ἀπὸ τούτων 
ἐργάζοιτο, χαὶ εἰπὼν, Περσῶν ἀναριϑμήτους συγκόψειν, εἴ περ δηλαδὴ ἀεϑλεύπσει κατ᾽ ἐχείνων, τῇ 60 
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ὑστεραίᾳ πολλοὺς καϑ' ἕνα νικήσας, εἶτα χειρονομήσας χαὶ ζητηϑεὶς τὴν τοῦ χειρονομῆσαι πρόφασιν, 
ἀπολείπεσϑαι ἔφη τοσαύτας πληγὰς, εἴ τις τολμήσει προσελϑεῖν. δοχεῖ γοῦν xoi ὁ ᾿Επειὸς πολλοὺς 
ἂν ἔτι καταῤῥίψειν, εἰ χατ᾽ αὐτοῦ ἀνέστησαν, χαί που χαὶ χειρονομῆσαι κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν Τιμοχρέοντα, 
χαὶ ἐρωτηϑεὶς εἰπεῖν 9 xal ἐκεῖνος ἔφη. Ὅρα δὲ ὅτι καὶ Τιμοχρέων τῇ τοῦ κόψειν λέξει Ὁμηριχῶς 

ἐχρήσατο ἐν τοῖς κατ᾽ αὑτόν. λέγεται δὲ xoi Φιλάμμων, πύχτης ᾿Αϑηναῖος, γικᾶν τοὺς ἀντιπάλους 

1325a«&vro τὸν χρόνον. * (Vers. 701. ) Ὅτι τὴν παλαισμοσύνην ἔστιν εὑρεῖν χαὶ παλαιμοσύνην δίχα τοῦ G. 

γραφομένην τοῖς παλαιοῖς καϑ' ὁμοιότητα τοῦ -“Παλαίμων xvgiov ὀνόματος, ὃ xci αὐτὸ δοχεῖ ix τοῦ 

παλαίειν γίνεοϑαι. ( Vers. 703.) ᾿Ιστέον δὲ ὡς ἀϑλα παλαισμοσύνης ᾿Αχιλλεὺς τέϑεικε τῷ μὲν γιχή- 

σαντι μέγαν τρίποδ᾽ ἐμπυριβήτην., τὸν δὲ δυωδεκάβοιον ivi σφίσι viov ᾿ΑΙχαιοί" ἀνδρὶ δὰ νιχηϑέντι 

γυναῖχ᾽ ἐς μέσον ἔϑηκε, πολλὰ δ᾽ ἐπίστατο ἔργα, viov δέ ἑ τεσσαράβοιον. ὅτι δὲ τὰ τοιαῦτα σταϑμός 10 
10 1:6 ἣν, δι᾿ οὗ τοσοίδε "βόες ὠνοῦντο, προδεδήλωται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι, 0 περ Ὅμηρος φησὶ δωδεχάβοιον 

τῖον καὶ τίον τεσσαράβοιον, οἱ μετ᾽ Ὅμηρον γενικῇ συντάσσουσιν. οἷον, δωδεκαβοίου τιμῶμαι τόδε, 
χαὶ τεσσαραβοίου ἐτιμῶντο, παϑητιχῶς τὸ τίειν σχηματίξοντες. (Vers. 702. ) δμπυριβήτης δὲ τρί- 
ποὺς πρὸς διαστολὴν τοῦ ἀναϑηματικοῦ, ug προγέγραπταί mov. (Vers. 703.) Τὸ δὲ, ἐνὶ ogiom, 
ἀντὶ τοῦ xaO ἐαυτοναι τοῦτο δὲ πρὸς διαστολὴν τῶν ἄλλως ἐπί τινι συναλλάγματι ἐκφωνούντων1448 

ziunuc. ( Vers, 704.) To δὲ, ἀνδρὶ νικηϑέντι, ἔχει ἀντιϑετιχὴν τινὰ γλυχύτητα. τοιοῦτον γὰρ τὸ 

. 20 ἀν" δρὶ τοιούτῳ γυναῖχα ἔπαϑλον δοϑῆναι ὡς οἷα γυναικισϑέντι xol αὐτῷ τῇ κατὰ πάλην iod d axo 

pur. C Y ess; 760). ) Πολλὰ δὲ ἑ ἔργα τὰ γυναικὶ δηλαδὴ πρέποντα. ἐπ᾿ ἄλλης δὲ φϑάσας ἀμύμονα εἰπὲν 

ἔργα. Τὸ δὲ ἐπίστατο παρ᾿ ὋὍμήρῳ μὲν εὖ ἔχει. οἱ δὲ use Ὅμηρον καινότερον ἠπίστατό φασιν, 
ὁμοίως πως τῷ ἠδύνατο καὶ ἤμελλε χαὶ διηκόνησε καὶ τοῖς τοιούτοις. ἐχεῖνοι δὲ καὶ ἄλλως καινοτομοῦσι 20 

τὰς αὐξήσεις. ποτὲ μὲν ἔξω αὔξοντες, τὸ δὲ ἔσω ἀφιέντες ἀναύξητον, οἷον, τέλος ἔχει μοι τὰ πᾶντα; 

30 ἰατρὲ, καὶ δεδιοίχηται πάλαι, ποτὲ "δὲ διχῇ αὔξοντες, ἤγουν ἔσω καὶ ἔξω" τοιοῦτον γὰρ τὸ δεδιῴκη- 
ται ἐκ τοῦ διοικῶ, xci τὸ ἐχδεδιητημένος ἀπὸ τοῦ ἐκδιαιτῶ, χαὶ τὸ μεμεϑωδευμένος, καὶ τὸ, πεπαρω- 

γηκὼς, καὶ τὸ μεμελοπεποιημένος, καὶ τὸ ἠνώχλησε, καὶ τὸ ἠνέῳγεν, ἵνα μή τις τἄλλα λέγῃ, ὅσα 
χύδην ἔχει καὶ εἰς γνῶσιν πρόχειται. ( Vers. 703.) Σημείωσαι δὲ ὕτι τόπος εἷς οὗτος ὃ ῥηθεὶς ἐν μὲν 
τῷ, tiov ᾿Ζχαιοὶ, ἐχτείνει τὴν ἄρχουσαν τοῦ ῥήματος, ἐν δὲ τῷ, τίον δέ é τεσσαράβοιον, συστέλλει. 

4o ἔν τούτοις δὲ (Vers. 701.) χεῖται χαὶ δεικνύμενος, 0 παρὰ roig ue" Ὅμηρον ἐπιδεικνύμενος λέγε- 
ται; ἀντὶ τοῦ φιλοτιμούμενος, φιλενδεικτῶν. φησὶ yap' Πηλείδης δ᾽ αἰψ᾽ ἄλλα κατὰ τρίτα ϑῆκεν 
ἄεϑλα δεικνύμενος Δαναοῖσιν. τὰ δὲ ἣν τὰ τῆς, ὡς ἐῤῥέϑη πρὸ ὀλίγων, ἀλεγεινῆς παλαισμοσύνης, 
ἧς ἀναλογία ἡ τοξοσύνη καὶ τὰ κατ᾽ αὐτήν. ὡς γὰρ ἱπποσύνη ἡ ἱππικ᾽) , xoi βριϑοσύνη τὸ βάρος. καὶ So 
τοξοσύνη ἡ τοξιχὴ τέχνη, οὕτω xci παλαισμοσύνη ἡ πάλη. (Vers. 706.) Ὅτι ἐφ᾽ ἑκάστου ἄϑλου 
δίχα δύο τῶν τελευταίων ὀρϑὸς ἀνιστάμενος ᾿Δἀχιλλεὺς, ὡς ἔϑος ἦν, κατακαλεῖται τοὺς ἀεϑλεύσοντας. 
φησὶ yao στῇ δ᾽ ὀρϑὸς, καὶ μῦϑον ἐν ᾿Δργείοισιν ἔειπεν, ὃ δὴ καὶ ἐν δημηγορίαις ἐγίνετο, ἵνα ὃ λέγων 

50 ἀ" xovoiro. λέγει δ᾽ ἐνταῦϑα ( Vers. 707.) προτρεπτιχῶς εἰς ἀγῶνα τὸ, ὄρνυσϑε, οἱ καὶ τούτου ἀέϑλου 

πειρήσεσϑε, ὥς περ ἀποτρεπτιχὸν ἕν τοῖς ἑξῆς χείσεται τὸ, μηκέτ᾽ ἐρείδεσϑον, μηδὲ τρίβεσϑε καχοῖσιν. 

εἰ δὲ καὶ snamadcic. oí ἀϑλοῦντες, προσφυὲς εἰπεῖν καὶ τὸ εὐϑὺς ἐφεξῆς, γνίχη δ᾽ ἀμφοτέροισιν, ἀέϑλια 
δ᾽ ig ἀνελόντες, ἔρχεσϑε, ὄφρα «καὶ ἄλλοι ἀεϑλεύωσιν ᾿ἽἸχωιοί. πρὸς Ὀδυσσέα δὲ καὶ “ἴαντα ἐρεῖ μετ᾽ 
ὀλίγα ᾿Δχιλλεὺς ταῦτα. ἔνϑα καὶ ἀποροῦσιν οἱ παλαιοὶ, ὡς τοῦ ποιητοῦ σιγήσαντος καὶ μὴ ἑρμηνεύ- 
σαντος, πῶς ice λήψονται ὃ νικήσας καὶ ὃ μή. πῶς δ᾽ ἂν ἰσα γένοιντο τὰ προσεχῶς ῥηθέντα, τὸ δυω- 
δεκάβοιον καὶ τὸ τεσσαράβοιον;; λύεται δὲ τὸ ἄπορον, ὅτι χατὰ τὸ σιωπώμενον οὐχ ὁ μὲν πρῶτος 40 
ἕλαβεν, ὁ δὲ δεύτερος ὡς ἐπὶ τῶν ἄλλων ἄϑλων εἰχὸς, ἀλλ ὁμοῦ οἱ δύο, καὶ οὕτως ἔδοξαν ἀνελέσϑαι 
ica τῇ κατὰ τὸν αὐτὸν στιγμαῖον χρόνον ἀναλήψει, μᾶλλον δὲ ὅτι χατόά τινὰ συναλλαγὴν σιωπηρῶς 

ἀνισάσϑησαν προσϑήκης λόγῳ καὶ ὑφήμεως: zai ὅλως κατὰ ἰσομοιρίαν τινὰ ἢ νῦν αὐτοῖς γινομένην 

ἢ ὕστερον, ὁποία τις γίνεται καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς τοῖς φερομένοις ena ov, ξυνήια τεύχεα. ἴσως γὰρ διὰ 

τοῦτο χαὶ τὴν τιμὴν τῶν ἀέϑλων ὃ ποιητὴς παρεσημήνατο, διδοὺς τοῖς ἀποροῦσιν ἀφορμὴν λύσεως. 

βοτάχα δέ τι καὶ "ὁ ἀϑλοϑέτης ἐπέῤῥιψε σιγηλῶς ἐπιϑήκης λόγῳ πρὸς ἐξισασμόν. καὶ οὕτω μὲν ταῦτα. 
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ὁ. δὲ ποιητὴς ἱστορεῖ ( Vers. 708.) ὅτε ἀνέστησαν ae Us μέγας “Τελαμώνιος “Ζἴας καὶ Ὀδυσσεὺς 
nolui χέρδεα, εἰδώς. (Vers. 709.) Καὶ σημείωσαι ὅτε ἐξ αὐτῆς ἀρχῆς παραδηλοῖ ὡς νιχήσει τὴν 

πάλην Ὀδυσσεὶς € χερδεα εἰδὼς χαὶ πολύμητις, ὡς δὲ μετ᾽ ὀλίγα ὃ 4ἴας ἐρεῖ, καὶ πολυμήχανος. εἰ δὲ 

xoi ὃ 4iag τῇ ἐκ μεγεϑους βαρύτητι καταπονήσει τὸν ὐδυσσέα, παρεσημάνϑη τῷ ποιητῇ χαὶ τοῦτο 

γῦν ἕν τῷ, μέγας "tac. εἰταὰ ἐκφράζων κἀνταῦϑα τὰ τοῦ ἀγῶνος φησί" ξωσαμένω δ᾽ ἄρα τώ γε βάτην 

ἐς μέσον ἀγῶνα, ἀγκὰς Ἀδ᾽ ἀλλήλων λαβέτην χερσὶ στιβαρῆσι. πρὸς δὲ τὴν τοιαύτην παλαιστικὴν 350 

λαβὴν παραβολὴν εἰπὼν (Vers, 712.) σύντομον τὸ, ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀμείβοντες τούς τε κλυτὸς ἤραρε τέκτων 
δώματος ὑψηλοῖο βίας ἀνέμων ἀλεείνων, ἐπάγει τὸ ἑξῆς τῆς ἐχφράσεως, φαίνων & οἱ παλαίοντες ἔπα- 
σχον vm ἀλλήλων τῇ βιαίῳ προστρίψει καὶ τῷ σφιγμῷ καὶ τῇ ἀνάγκῃ τῆς διατάσεως, xal φησί" τετρί- 

10 γέν δ᾽ ἄρα νῶτα ϑρασειάων ἀπὸ χειρῶν ἑλχόμενα στερεῶς, χατὰ δὲ νότιος ῥέεν ἱδρὼς, πυκναὶ δὲ σμώ- 
1449διγγες ἀνὰ πλευράς τε καὶ ὥμους αἵματι «οινικόεσσαι ἀνέδραμον. οἱ δὲ μάλ᾽ αἰεὶ νίκης ἱέσϑην τρίποδος 

πέρι ποιητοῖο" οὔτ᾽ Ὀδυσσεὺς δύνατο σφῆλαι οὔδει τε πελάσαι, οὔτ᾽ Αἴας δύνατο, κρατερὴ δ᾽ ἔχεν, 
ἤγουν ἀντεῖχεν, ig Ὀδυσῆος. ἀλλ᾽ Ors δή 0. ανίαζον εὐκνήμιδες ᾿Ζχαιοὶ, δὴ τότε μιν προσέειπε μέγας 

Τελαμώνιος Αἴας" Διογενὲς “αερτιάδη, πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ, ἢ μ᾽ ἀνάειρ᾽ ἢ ἐγὼ σέ. τὰ δ᾽ αὖ Διὶ 
πάντα μελήσει. ὡς εἰπὼν ἀνάειρε. δόλου δ᾽ οὐ λήϑετ᾽ Ὀδυσσεύς" χόψ᾽ ὄπιϑεν χώληπα τυχὼν, ὑπέ- 
λυσε δὲ γυῖα, κὰδ δ᾽ ἔβαλ᾽ ἐξοπίσω, ἐπὶ δὲ στήϑεσσιν ᾿Οδυσσεὶς κάππεσε, λαοὶ δ᾽ αὖ ϑηεῦντό τε ϑάμ- 

βησᾶν τε. "δεύτερος δ᾽ ev ἀνάειρε πολύτλας δῖος ᾿Ὀδυσσεὺς,, κίνησεν δ᾽ ἄρα τυτϑὸν ἀπὸ γϑονὸς 
οὐδέ τ᾽ ἄειρεν, ἐν δὲ yovv γνάμψεν, ἐπὶ δὲ γϑονὶ κάππεσον ἄμφω πλησίοι ἀλλήλοισι, μιάνϑησαν δὲ 

- χονίῃ.- καὶ γύ χε τὸ did αὖϑις ἀναΐξαντ᾽ ἐπάλαιον, εἰ μὴ ᾿Δχιλλεὺς αὐτὸς ἀνίστατο καὶ χατέρυχε᾽ 

20 μηκέτ᾽ ἐρείδεσϑον, χαὶ ἑξῆς ὡς προγέγραπται. οἱ δὲ πεισϑέντες ἀπομορξαμένω κονίην δύσαντο ; χιτῶνας. 
Καὶ ὅρα ὡς ἀξίως τῶν ἡρώων διεσχεύασται ὃ ey ὧν πρὸς ἐμβρίϑειαν τῇ τὲ φράσει καὶ τῇ περιπετείῳ 

τῆς ἀϑλητικῆς διαϑέσεως. καὶ τὸ μὲν ὅλον οὕτω. τὰ δὲ κατὰ μέρος τοῦ χωρίου τοιαῦτα. ( Vers. 710.) 

Ζώνυνται uiv oi παλαισταὶ καϑὰ xci οἱ πυγμάχοι. ᾿“γκὰς δὲ κἀνταῦϑα ἢ ἐπιῤῥηματικῶς νοητέον 
ἢ καὶ ὡς ὄνομα, ἵνα οὕτω μὲν λέγῃ ὅτε τὰς ἀγκὰς ἀλλήλων ἔλαβον" ἄλλως δὲ, ὅτι ἀγκαλικῶς 
ἀλλήλων ἥψαντο. ( Vers. 712.) ᾿Δμείβοντες δὲ λέγονται ξύλα ὑπανέχοντα τὴν στέγην, & περ σύνδυο 
ἐξ ἀποστάσεως τῆς κάτω ἄνω συναγόμενα ἀντερείδουσιν ἄλληλα, οἷς δεξιῶς εἰχάζει ὁ ποιητὴς ἐνταῦϑα 
τοὺς ἥρωας ἀλλήλοις ἐν τῷ παλαίειν ἀντικειμένους, καὶ τὰ μὲν ἄνω εἰς ἕν ἥκοντας κατὰ τοὺς δοχοὺς 
χαὶ Cro DUP, τὰ δὲ κάτω διεστῶτας. ὅτι δὲ κατὰ τοιούτους ἀμείβοντας ἀντερείδουσι, δηλοῖ καὶ τὸ, 
μη" zéro ἐρείδεσϑον, ἐξ οὗ λαβόντες οἱ μετὰ ταῦτα gorpo τὴν τῶν πρός τι ἀντίϑεσιν εἶπον πάνυ 20 

3o προσφυῶς εἰναι xata τὴν τοιαύτην τῶν ξύλων ἀντέρεισιν. ᾿Ιστέον δὲ ὕτι ἐν τῷ, ὡς δ᾽ ὅτ ̓ ὀμείβοντες, 

ἢ &vrl τοῦ δὴ κεῖται ὁ δὲ σύνδεσμος, ἢ φανερῶς παρέλκει. οὐ γὰρ ἀπαιτεῖ ὕλως ἀπόδοσιν ὴ τοιαύτη 

παραβολὴ, ἀλλὰ ψιλὴ ἐπῆχται πρὸς τὴν δεδηλωμένην τῶν ἡρώων ἀντέρεισιν. ὅτι δὲ ἀραρότως ἔχειν 

χρὴ τοὺς τοιούτους ἀμείβοντας καὶ μάλιστα τοὺς τῶν ὑψηλῶν δόμων, ἵνα μὴ διασαλεύοιντο ὑπ᾽ avéuav 
βίας, οὐκ ἄδηλόν ἐστι. (Vers. 714.) Τὸ δὲ τετρίγει ὠνοματοπεποίηται, καϑὰ ἐπὶ τῶν πυγμάχων ὃ χρόμα- 

δος. ὡς δὲ καὶ χιὼν τετριγέναι λέγεται πατουμένη, δῆλον ἐστί, τέτριγε δὲ καὶ ὀδόντας 0 ϑυμομαχῶν. 

εἰ δὲ καὶ ζυγός ποτε τρίζει, ἀλλ᾿ Ομήρῳ ἔδοξε τὸ κρίγεν ἐν τοῖς ἑξῆς εἰπεῖν ἐπ᾿ αὐτῷ. ὡς δὲ καὶ διαφορὰ 

τούτου τοῦ τρίζειν, ὃ καὶ ἐπὶ μυῶν καὶ νυχτερίδων λέγεται, καὶ τοῦ ἑτέρου τρύζειν, ὅϑεν ἡ τρυγὼν, 

οὐδ᾽ αὐτὸ ἐν ἀδήλῳ κεῖται. Θρασεῖαι δὲ χεῖρες ἃς ἐν τῇ πυγμῇ βαρείας εἶπε. (Vers. 715.) Τὸ δὲ, 

νότιος ἱδρὼς, δηλοῖ μὲν τὸν ὑγρόν" παρηχεῖται δέ πὼς πρὸς τὸ νῶτα, ὁποῖαι καὶ ἄλλαι ψυχροπαρη- 

40 χήσεις ἀνεπιτήδευτοι παραῤῥιπτεῖσϑαι ταῖς γραφαῖς ἐφάνησαν. ( Vers. 716.) Ai δὲ πυχιναὶ σμώδιγ- 

γες, περὲ ὧν που προδεδίδαλχται, πιϑανὸν ποιοῦσι καὶ τὸ ὡς εἴρηται τετριγέναι. βίας γὰρ καὶ αὗται, 30 

χαϑὰ καὶ ἐχεῖνο. οἰχεῖον δὲ τῷ τῶν σμωδίγγων ἐπαναστήματι τὸ ἀνέδραμον, 0 ἐστιν ἐξωγχώϑησαν, 

(Vers. 717.) Τὸ δὲ φοινιχόεσσαι σαφῶς δηλοῖ χαὶ γοίνιχα ἵππον πρὸ μιχροῦ δηϑῆναι τὸν τοιουτό- 

χροον, ἤγουν τὸν κατακόρως πυῤῥὸν, χαὶ ὡς οἷον ῥόδεον i ἢ αἱμοβαφῆ , ὅϑεν καὶ τὸ φοινικοῦν παρω- 

νόμασται χρῶμα. παρὰ τὸν φόνον γὰρ, ὃς ἔστιν ὅτε τὸ αἷμα δηλοῖ. Τὸ δὲ αἰεὶ χἀνταῦϑα οὐ μα- 

χρὸν χρόνον δηλοῖ. τοῦτο δὲ καὶ πρὸ ὀλίγων ἐφάνη. (Vers, 718.) Τρίπους δὲ ποιητὸς ὁ ἔντεχνος 

[9] 
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κατὰ ἔλλειψιν τοῦ εὖ, ἴσως δὲ καὶ πρὸς διαστολὴν τοῦ κατὰ χρησμὸν τρίποδος, € 0g ἐδήλου. τὸν γέροντα. 

οὕτω καὶ χρατῆρα μετ᾽ ὀλίγα τετυγμένον ἐρεῖ ἢ τὸν εὔτυκτον 5 ὡς ὄντων καὶ μὴ TUATV χρατήρων, 
ὁποίοις τε ὃ ἀπέριττος χαὶ ὑδροχαρὴς Διογένης ἦν φιληδῶν, καὶ τῶν τοῦ “Ηφαίστου δὲ πολλαχοῦ γῆς 

πυροέντων, ὁποῖοι ποτὲ καὶ οἱ κατὰ "Liuvov. ( Vérs. .7 719. ) Τὸ à, οὔδει πελάσαι, ἐφερμηνευτικόν 

ἐστι τοῦ Sue σφῆλαι γὰρ χυρίως τὸ συμποδίσαι καὶ ὁῖψαι εἰς γῆν , ἐξ οὗ xci τὸ ἐν Ὀδυσσείῳ 

σφέλας, ὡς ἐκεῖ φαίνεται. τὸ δὲ τοῦ σφῆλαι ἀνάπαλιν ἀνασφῆλαι, 0 ἐστιν ἀνεγερϑῆναι τοῦ πτώμα- 
τος. ( Vers. 720. ) Τὸ δὲ, οὔτε 4ἴας δύνατο, ἔλλειψιν i ἔχει τοῦ, σφῆλαι οὔδει τὲ πελάσαι. ᾿Ιστέον 

4o * γὰρ, ὡς διὰ τὸ ἐναγώνιον τοῦ ἔργου συχνὴ ἐνταῦϑα ἡ ἔλλειψις. μετ᾽ ὀλίγα γοῦν ἐν τῷ, ἢ ἐγὼ σὲ, λεί- 
πει τὸ ἀναείρω, tva ἢ» 2) ἀνάειρέ B6, ἢ ἐγὼ ἀναείρω σέ. καὶ ἑξῆς δὲ ἐν τῷ, κόψ᾽ ὕπιϑεν, λείπει GUV- 

δεσμος ὃ ἀλλὰ ἢ ὃ δε. καὶ ἐν τῷ μηκέτ ̓ ἐρείδεσϑον, λείπει τὸ εἰπὼν, ἵνα "T ὅτι ᾿Αχιλλεὺς ἐχώλυεν 10 

εἰπὼν, μηκέτ ̓ ἐρείδεσϑον. χαὶ ἡ παραβολὴ δὲ τὸ, ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀμείβοντες, ἐλλελεῖφϑαι τισὶ δοχεῖ συνή- 

ϑους ἀποδόσεως, ὡς οἷα τῷ ἐναγωνίῳ τῶν ἡρώων συμπεπονϑυίας καὶ τῆς φράσεως. εἰ μὴ ἄρα τις 

ἄλλως αὐτὸ συμβιβάσει ϑεραπεύσας, ὡς προγέγραπται. ( Vers. 721.) Τὸ δὲ iv τοιούτοις ἀνιάζειν 
σύνηϑες. ἀηδὲς γάρ ἐστι ϑεαταῖς παλαιστῶν ἐπὶ πολὺ ( ἰσόῤῥοπος ἅμιλλα. ἔστι δὲ τὸ, ἀνίαζον "Ael, 
ἀντὶ TOU ἡνιῶντο, ἀνίαν εἶχον. γράφεται δὲ καὶ, «AX ὅτε δή ῥ᾽ ἀνίαζον ᾿᾿χαιούς. χαὶ ἔστι τοῦτο 
σαφέστερον μὲν, οὐκ ἐν πολλοῖς δὲ ἀντιγράφοις κείμενον, ( Vers. 724. ) To δὲ ἀναεῖραι δηλοῖ μὲν τὸ 
ἄναβασταϑξαι. χαιριώτατη δὲ λέξις ἐστί. διὸ καὶ ἐπιμένει αὐτῇ ὃ ποιητής. Τὸ δὲ, τὰ δ᾽ αὖ Διὶ πάντα 
μελήσει, παρῳδηϑὲν εὐχρηστεῖται εἰς τὸ, τὰ δ᾽ αὖ ϑεῷ πάντα μελήσει. ( Vers. 725. ) Τὸ δὲ, δόλου 
δ᾽ οὐ λήϑετο, σημειῶδές ἐστιν, ὡς τοῖς μὲν ἱππεῦσι καὶ τοῖς δρομεῦσιν οὐ ϑεμιτὸν Ov δολιεύεσϑαι, 

50 τοῖς δὲ παλαισταῖς ἐξὸν ὄν. δῆλον δὲ καὶ ὅτι ταὐτὰ κέρδος καὶ "δόλος, εἴ πὲρ ὃ κέρδεα εἰδὼς ᾿Οδυσ- 20 
σεὺς δόλου oU λήϑεται, ὃν οἷδε δηλαδή. περὶ δὲ τοῦ κόψε προγέγραπται. Κώληπα δὲ λέγει τὴν ἀγχύ- | 
λην κατὰ τοὺς παλαιοὺς τὴν περὶ τὰς ἰγνύας, ἣν τινὲς ἄνταν ἢ ἄνζαν φασί. ζήτει δὲ οἵου γένους iorid450 | 

τὸ χώληπα. γίνεται δὲ, ὡς εἰχὸς, παρὰ τὸ χῶλον, ὅϑεν καὶ ἡ κωλῆ, σωματικὸν καὶ αὐτὴ μόριον, καὶ | 

᾿Αφροδίτη Κωλιὰς, καὶ Κωλὴν στρατηγὸς παλαιὸς, στερεός, φασι, τὰ κῶλα. σχοπητέον δὲ καὶ εἰ τὸ, 
κόψαι κώληπα, ὅμοιόν ἐστι τῷ, πρὸς τὸ σχέλος κυρηβάσαι, 0 κεῖται παρὰ τῷ κωμικῷ. ( Vers. 727.) 
Τὸ δὲ, κὰδ δ᾽ ἔβαλεν, ἀντὶ τοῦ κατέβαλε, κατέῤῥιψεν. ἐπεὶ δὲ πολυτρόπως ἔστι καταβαλεῖν, προσέϑηχε | 
τὸ ἐξοπίσω, ἵνα πιϑανὸν εἴη ἐπὶ στήϑεσσι τὸν Ὀδυσσέα καταπεσεῖν. (Vers. 728.) Τὸ δὲ, ϑηεῦντο 
ϑαμβησὰν τε, κείμεναι ἐκ παραλλήλου, τὸ αὐτὸ δηλοῦσι, ἤγουν τὴν ἐκ ϑέας ἔχπληξιν. ἴσως δὲ xci 
ἐπίτασίς ἐστι τοῦ ϑηεῦντο τὸ ϑάμβησαν. ὅτι δὲ ἀναλόγως πρόσκειται τὸ V ἐν τῷ ϑηεῦντο, δῆλον 
καὶ ix τοῦ, βεβούλευνται ποεῖν, παρὰ Σοφοκλεῖ. (Vers. 730.) Τὸ δὲ, οὐδέ v ἄειρεν, ἑρμηνεία So 
ἐστὶν ἢ παράφρασις ToU, κίνησε δ᾽ ἄρα τυτϑὸν ἀπὸ χϑονὸς, διὰ βάρος δηλαδὴ, c καὶ πιεσϑες — ! 
ἔχαμψε τὸ γόνυ. τυχὸν δὲ καὶ δόλῳ τοῦτο ovx ἔπαϑεν, ἀλλ ἔδρασεν ὃ κέρδεα εἰδὼς, ὡς ἂν GvvamO- — — 

60 κυλίσῃ τὸν * Aiavra. καὶ εἰ μὲν τὸ πρῶτον ἀληϑὲς, Ὁδυσσέως ἄρα τὸ πτῶμα, xoi ἔχει τε ὁ «Αἴας σεμνύ- 
γασϑαι, εἰ καὶ μὴ πολύ" εἰ δὲ τὸ δεύτερον, ὡς πάντῃ δυστυχὴς ὁ Aag δεύτερον καταπαλαισϑεὶς, 
ὅ meg ov δοκεῖν φαίνεται τῷ ἀϑλοϑέτῃ ᾿Αχιλλεῖ, ὃς ἀεϑλίων αὐτοῖς ἐπιψηφίζεται ἰσότητα. ἐν δὲ τού- 
τοις φασὶν οἱ παλαιοὶ καὶ ὕτι παλαιὸς καὶ ἀγροικικώτερος Ó τρόπος ἐνταῦϑα τῆς Ὁμηρικῆς πάλης, ἣν 
οὕτως αὐτοὶ φράζουσι. τὴν εὐώνυμον χεῖρα ἑχάτερος ὑπὸ τὴν πλευρὰν ἔβαλε τοῦ ἀγωνιστοῦ. τῇ δὲ 
δεξιῷ χειρὶ ἑκάτεροι τοῦ λαιοῦ ἀγκῶνος τοῦ ἐναντίου ἐλαμβάνοντο. τοῖς δὲ μετώποις ἀντηρείδοντο, καὶ 

1327*siyov ὃ ὁμοιότητα πρὸς τοὺς ῥηϑ ἕντας ἀμείβοντας, οὖς ἡ τεχνικὴ χυδαία γλῶσσα προσφιλοῦντας φησίν. 

οἱ δ᾽ αὐτοὶ λέγουσι καὶ ὅτι TO, ἤ μ᾽ ἄνάειρε ἢ ἐγὼ σέ, εἰώϑ ει ἐπιλέγεσθαι παρὰ τῶν παλαιστῶν ἐν TQ 4o 
ἀγῶνι, καὶ ἐγίνετο καὶ ἐχαλεῖτο λαβὴ, καϑ' ὃ καὶ παρὰ τῷ κωμικῷ εἴρηται τὸ, λαβὴν ἐνδέδωκας. 

ἀντεδίδουν δὲ ἀλλήλοις καὶ ἢ νῶτον ἢ αὐχένα ἢ χαὶ πόδα πολλάκις, i ἵνα λυϑῇ τὸ τοῦ ἀγῶνος ἰσόῤῥοπον 

καὶ μὴ ἀνιάζωσιν οἱ ϑεαταί. παρὰ τοῖς αὑτοῖς δὲ ἡ μὲν πρώτη πάλη οὕτως ἐχφράζξεται. λαβόμενος 

τοῦ νώτου Ὀδυσσέως ὁ ὃ Alag ἐπῆρεν. ὡς δὲ μετεωρισϑέντος αὐτοῦ οἱ πόδες πρὸς τοῖς τοῦ ἀντιπάλου 

γεγόνασι γόνασι καὶ ἦν ὑπισϑοβαρὴς ὁ 0 Aag, τότε δὴ τῇ πτέρνῃ βάλλει τὴν ἰγνύην. ταύτην γὰρ λέγει 

κώληπα. καὶ ὑπτιάζεται ὃ Αἴας, χαὶ Ὀδυσσεὺς ἐπιπίπτει τοῖς ἐκείνου στήϑεσιν. ὃ δὴ καὶ ϑαυμά- 
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ζουσιν ᾽Αχαιοὶ, ἐὰν τοῦ βουγαΐου ὃ ὠμογέρων περιγίνηται. πρῶτος δέ, φασι, Κερκυὼν εὗρε τὴν 
τοιαύτην παλαιστικὴν μηχανήν. χαὶ καλεῖται ἰγνύων ἀφαίρεσις. καὶ οὕτω μὲν αὐτοῖς ἡ πρώτη 
πάλη φράζξεται. ἢ δὲ δευτέρα οὕτως. εἰς ὕψος μὲν ἄραι Ὀδυσσεὺς τὸν “ἴαντα οὐ δύλναται διὰ τὸ 
βάρος. τάχα δὲ οὐδὲ βούλεται, ἵνα μὴ πάϑῃ 0 ne ἐποίησεν. ἄρας δὲ ὀλίγον xol ὅσον τῆς στάσεως 
παρασαλεῦσαι τῷ δεξιῷ γόνατι περιτρίβει τὸ ἀριστερὸν σχέλος. χαὶ πίπτουσι πλάγιοι, ἢ ἄκοντος Ὀδυσ- 
σέως τοῦτο nalhóycos , jj ἐντάσει τοῦ βάρους συναποκυλίσαντος ἑαυτῷ τὸν Αἴαντα. τοῦτο δὲ τὸ σχῆμα 
τῆς πάλης οἱ μὲν μεταπλασμὸν, οἱ δὲ παρακαταγωγὴν ὀνομάζουσι. χαὶ ταῦτα μὲν οἱ παλαιοί. 
( Vers. 722.) ἡ Ὅρα δὲ xci τὸ πλησίον ἀπὸ εὐϑείας τὴς ὃ πλησίος, οὗ ἡ κλίσις χαὶ ἐν ἄλλοις εὕρηται 
πολλοῖς. Τὸ δὲ ἐρείδεσϑαι χαὶ ἐν λόγοις γίνεται, ὡς δηλοῖ καὶ παρὰ τῷ χωμιχῷ τὸ, ἕπος πρὸς ἔπος 
ἠρειδόμεϑα, ὃ ταὐτόν ἐστι τῷ, λόγοις ἀλλήλους ἡμειβόμεϑα, xau καὶ ivtaida τὸ ἐρείδειν ἐῤῥέϑη 
ἔχειν οἰκείως πρὸς τοὺς ἀμείβοντας. (Vers. 739.) Τὸ δὲ τρίβεσϑε ἔοικεν ὠνοματοπεποιῆσϑαι χαϑ' 
ὁμοιότητα τοῦ, τετρίγει δ᾽ ἄρα νῶτα. καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ τοιούτου τρίβειν, ὥς περ τρίβος ἡ ὁδὸς, χαὶ 
τρίβων τρίβωνος τὸ τετριμμένον Qaxog, οὕτω καὶ τριβακὸς κοινότερον ὁ ἐντριβὴς πράγμασιν. 
0 δ᾽ αὐτὸς καὶ τρίβων τρίβωνος ᾿Δττικῶς, ὡς τὸ, καὶ τῶν χρεμαϑρῶν οὐ τρίβων τῶν ἐνθάδε. τοῦ 
τοιούτου δὲ τρίβειν σύνϑετον καὶ τὸ συντρίβειν, οὗ περ σημασίαι πολλαὶ, αἱ μὲν χυριολεκτιχῶς, ai 
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δὲ κατὰ usraqogav. “Τὸ δὲ ἐπιτρίβειν, ἐχεῖϑεν Ov καὶ αὐτὸ, δριμύτερόν τι τοῦ συντρίβειν σημαί- 20 
€ - * A , T2 3 ir e 4 4 , ᾿ , 3 , 3 » c , , 

V&L, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ σύνϑετον ὁ ἐπίτριπτος. ὅτι δὲ καὶ χρόνῳ τὸ τρίβειν ὠκείωται, ovx ἀδηλόν ἐστιν. 
τρίβειν γάρ τις λέγεται χρόνον, καὶ συνϑέτως δὲ χρονοτριβεῖν. ἀπ᾽ αὐτοῦ δὲ καὶ οἰκότριβες οἱ οἰχο- 
γενεῖς δοῦλοι διὰ τὸ ἐγκεχρονιχέναι, ὡς φησιν ὃ γραμματικὸς ᾿Δριστοφάνης, οἴχῳ καὶ κατατετρίφϑαι. 
μετενήνεκται δέ, φησιν, ἀπὸ ἱματίων 1) στρωμάτων, 1, τινῶν ἄλλων χρονίων σκευῶν. τῷ δὲ ῥηϑέντι 

, , a LI ^ - - , * -) - , , T 

ἐπιτρίπτῳ παρωμοίωται xal τὸ παρὰ τῷ κωμικῷ τρίμμα. συγγενὲς ὃν τῷ ἐξ ὀπτῆς λίϑου χροτάλῳ, οὗ 
' , , * - , , , , - , , 

τριβομένου παιπαλη καταπίπτει. φησὶ γοῦν λέγειν γενήσῃ τρίμμα, χρόταλον. τοῦ δὲ, τρίβειν χρόνον, 
2 , , 3 * , , , * , : 7 . M 2 , LH 3 «X 

οὐ μαχραν ἐστιν οὐδὲ τὸ, μὴ τι διατρίβειν ἐμὸν χόλον. (Vers. 759.) Τὸ δὲ ἀπομόργνυσϑαι οὐκ ἐπὶ 
δακρύων μόνον 3 ὅλως ὑγρῶν, ἀλλ᾽ ἰδοὺ ἐνταῦϊϑα οἱ ἥρωες ἀπωμόρξαντο, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν, ἀπεψή- 
σαντο κονίην, ἡ ἐμιάνϑησαν. ὅϑεν καὶ παροιμία ix τῶν ἀναπαλαιόντων, ἐφ᾽ οἷς ἔπταισαν τὸ, τὴν 
κόνιν ἀποψησάμενος ἠγωνίζετο.  *( Vers. 740.) Ὅτι ταχυτῆτος ἄεϑλα ἐτίϑει ᾿αἰχιλλεὺς ἀργύρεον κρα- 

τῆρα τετυγμένον, ὡς εἴρηται" ἐξ δ᾽ ἄρα μέτρα τὰ καὶ προγραφέντα χάνδανεν. αὐτὰρ κάλλει ἐνίχα 

1451πᾶσαν ἐπ᾽ αἰαν πολλόν" ἐπεὶ Σιδόνες πολυδαίδαλοι εὖ ἤσχησαν, Φοίνικες δ᾽ ἄγον ἄνδρες ἐπ᾽ ἠεροειδέα 

3o 

40 

πόντον, στῆσαν δ᾽ ἐν λιμένεσσι, Θόαντι δὲ, τῷ znuvio δηλαδὴ, δῶρον ἔδωκαν. Εὔνηος δὲ, ὃ τοῦ 
, - τ » , , c ΄ -η- 

᾿Ιάσονος, “1υκάονος τοῦ Πριαμίδου ὦνον ἔδωκε Πατρόκλῳ ἥρωι. εἰ δὲ φϑάσας ὃ ““υχάων ἁλῶναι 
τ , ' - - € , - * - 3 , , 

εἰπε πρὸς ᾿Αχιλλέως καὶ πραϑῆναι κατὰ “ῆμνον εἰς ἑκατόμβοιον, *ÓrAov eg καὶ ἐχεῖνα εἰχὸς γενέσθαι 
καὶ τὸ ἐνταῦϑα λεχϑέν. ᾿Ιστέον δὲ ὡς οὐ μόνον Evviog τὸ κύριον, ἀλλὰ καὶ Εὔνεως, ὅϑεν Εὐνεῖδαι, 
γένος μουσικὸν, ἀπὸ Πὔνεω δηλαδή φασι τοῦ τοῦ ᾿Ιάσονος. " Ert ἰστέον καὶ ὅτι τὸ, ταχυτῆτος ἀέϑλον, 
παρακατιὼν οὕτω περιφραστιχῶς ἑρμηνεύει" ἀέϑλιον, ὅστις ἐλαφρότατος ποσσὶ χραιπνοῖσι πέλοιτο. 
τὰ δὲ μέτρα ξέσται τινὲς μέτριοι. ( Vers. 749.) Ὅρα δὲ ὅτι τοὺς ἐν ἄλλοις χοινότερον Σιδονίους Σιδό- 
νας ἐνταῦϑα γράφει, συστείλας τὴν ἄρχουσαν καὶ κλίνας ὁμοίως τῇ πόλει τὸ ἐϑνικόν. καλλίτεχνοι 

δέκατ᾽ ἐξαίρετον οἱ Σιδόνες, ναὶ μὴν ai πολύτεχνοι. Οὐ μόνον γὰρ δι᾽ erg ἄγονται πέπλοι Σιδόνιοι, 

3o 

* " « - ' E ι , ω ' ) t - y ἀλλ ἰδοὺ καὶ κρατὴρ ovy ἁπλῶς xa" Àóg, ἀλλὰ xar ἐπίτασιν. κάλλει τε γὰρ ἐνίχα xai πᾶσαν. ἐπ᾿ 50 
αἷαν καὶ κατὰ πολύ. καὶ χαλκευτικῆς οὖν τεχνῖται οἱ Σιδόνες, χαὶ ἀληϑῶς πολυδαίδαλοι. Ὅτι δὲ οἱ 

Φοίνικες ἐμπορικώτατοι. δηλοῖ σαφῶς καὶ ἡ Ὀδύσσεια, ἔστι δὲ τὸ μὲν Φοίνιχες ὅλον τι, ἔϑνους γὰρ 
ὅλου τοῦτο ἐστὶν ὄνομα, τὸ δὲ Σιδόνες μέρος" μέρος γὰρ Φοινίκων οἱ εἴτε Σιδόνες εἴτε Σιδόνιοι. xai 
συλλαλοῦνται χἀνταῦϑα τὸ μέρος xci τὸ ὅλον ἔϑει ποιητικῷ, ἢ καὶ ἄλλως εἰπεῖν, ῥητοριχῷ.. χατὰ 

ἰδέαν δηλαδὴ περιβολῆς. Φοίνικες δὲ ἄνδρες πρὸς διαστολὴν ἑτεροίων (Ῥοινίκων , οἷον ἵππου xai ὁπώ- 

ρας. ( Vers. 244.) Τίς δὲ 0 ἠεροειδὴς πόντος, δηλοῖ καὶ ἡ Ὀδύσσεια. (Vers, 745.) Τὸ δὲ, ἐν λιμέ- 

νεσσι, τὸ ἀληϑῶς πολυλίμενον τῆς “ήμνου ἱστορεῖ. Δῶρον δὲ Θόαντι ἐχείνῳ. δέδοται ὃ χρατὴρ διὰ 

τὴν ἐν λιμένεσσι στάσιν.  ( Vers. 748.) Τὸ δὲ, καὶ τὸν ᾿“χιλλεὺς Ürjxcv ἀέϑλιον, ϑαῦμα τί ἐστιν, εἰ 
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καὶ τὸν οὕτω κάλλιστον χρατῆρα περιεῖδεν ὃ ἥρως, προέμενος αὐτὸν ἐπὶ τιμῇ τοῦ ἑτάρου Πατρόκλου, 
καὶ οὗτος μὲν ὃ χρατὴρ τῷ νικῶντι ἀέϑλιον τέϑειται τῷ Πατρόκλῳ χτηϑεὶς, ὡς εἴρηται" τῷ δευτέρῳ 

δὲ ᾿“γιλλεὺς βοῦν ἔϑηκε μέγαν καὶ πίονα δημῷ ἡμιτάλαντον δὲ χρυσοῦ λοισϑῆι ἔϑηκε. Καὶ ὅρα τὸ 

λησϑηι, ἀπὸ εἰϑείας τῆς ὃ λοισϑεὺς, ὡς xci προεμνημονεύϑη, ἐξ οὗ μετ᾽ ὀλίγα, λοισϑήιον ἄεϑλον, 
θο "οἱδνεὶ λοίσϑειον ὡς ἀπὸ τοῦ λοισϑεὺς, καὶ διαλύσει καὶ ἐκτάσει λοισϑηιον. ( Vers. 741.) ᾿Ιστέον δὲ 

χαὶ ὅτι τὸ, ἐξ δ᾽ ἄρα μέτρα χάνδανε, καί τινι μεϑύσῳ ἐπιφωνηθήσεταί ποτε. (Vers. 742.) Τὸ δὲ; 
αὐτὰρ κάλλει ἐνίκα καὶ ἑξῆς, καὶ ἀνθρώπου ἔπαινος εἶναι δύναται. (Vers. 754.) Ὅτι δραμεῖν 

[83 ϑἀνέστησαν ταχὺς lag ὃ «“Τοκρὸς καὶ Ὀδυσσεὺς πολύμητις, εἶτα Νέστορος υἱὸς AvríAo*yog* ὃ γὰρ αὖτε 

γέους ποσὶ πάντας ἐνίκα. Καὶ ὅρα τὸ νέους. οὐ γὰρ ἁπλῶς πάντας" τὸν γοῦν, ὡς ἐῤῥέϑη, ταχὺν Alavra 

οὐκ ἂν παρῆλθεν, εἰ μὴ ἔσφηλεν αὐτὸν ᾿4ϑηνα βλάψασα πόδας, ᾿Οδυσσέα δὲ ἂν ἴσως ἐνίκησεν, τὸ 

ᾧ τάχος οὐ προσεμαρτύρησεν ὃ ποιητὴς. εἰ μὴ εὐξάμενος ἐκεῖνος ἐλαφρότερος δραμεῖν γέγονεν. 
(Vers. 757.) Ὅτι ὡς ἐπὶ τῶν ἱππέων, οὕτω χἀνταῦϑα ἐπὶ τῶν δρομέων φησίν" στὰν δὲ μεταστοιχεὶ, 

1ο σήμιηνε δὲ τέρματ᾽ ᾿4χιλλεύς. Εἶτα ( Vers. 758.) λέγει ὅτι τοῖσι δ᾽ ἀπὸ νύσσης τέτατο “δρόμος, ὦκα 
δ᾽ ἔπειτα ἔχφερ᾽ ᾿Οἱληιάδης, ἐπὶ δ᾽ ὥρνυτο δῖος ᾿Οδυσσεὺς ἄγχι μάλα, xol τὰ ἑξῆς. φασὶ δ᾽ ἐνταῦϑα 
οἱ παλαιοὶ, πῶς χλήρου μὴ βληϑέντος ἵστανται μεταστοιχὶ οἱ δρομεῖς, ὡς πρὸ τούτου οἱ ἱππεῖς ; χαὶ 

μὴ; ἔχοντες λύσιν εἰπεῖν γενναίαν φασὶν ἀπὸ τοῦ ἱππικοῦ ἀγῶνος εἰκῇ οὕτω μετῆχϑαι τὸν στίχον. 
τοῦτο δὲ οὕτω φασὶ διὰ τὸ μὴ εἰναι στοῖχον voto at τὴν χατὰ μέτωπον τάξιν, ἀλλὰ τὴν χατὰ βάϑος,1452 

ὡς προγέγραπται, ὡς, & πὲρ ἣν στοῖχον τὸν ἁπλῶς γνοηϑήναι ὕρδινον, οὐχ εἶχεν ἂν ὃ λόγος ἀπο- 

30 ρίαν τινά. Eis δὲ τὸ ἀπὸ "νύσσης — ὅτι δολιχὸς 5v ὃ δρόμος xai ἢ ἄφεσις ἀπὸ τοῦ χαμπτῆρος 

ἐγένετο ἄνώ πρὸς τὴν ἀφετηρίαν. χαὶ ἴσως οὗτος ἐστὶν ὃ λεγόμενος ἀκάμπιος δρόμος, οὗ μέμνηται 20 
Παυσανίας, εἰπών" ἀκάμπιος, δρόμος μαχρὸς καὶ δι᾿ εὐϑείας περίπατος. Εἰς δὲ τὸ, τέτατο δρόμος, 

φασὶν ἵτι, ἐπεὶ μὴ κάμπτουσιν, οὐ ταμιεύουσιν εἰς τέλος τὸ τάχος, ἀλλ᾽ εὐϑέως συντόνως προπηδῶσιν. 
( Vers. 759. ) ̓ Εχφέρειν δὲ zoi νῦν τὸ προφερῶς ϑέειν. προϊὼν δὲ τὴν λέξιν ἐπὶ τοῦ ἁπλῶς λαβεῖν 

ϑοτίϑησιν ἐν τῷ, ᾿Ἡντίλοχος ἔκφερεν ἄεϑλον, ἤγουν ἐξῆγε λα" av. ( Vers. 760.) ᾿Ιστέον δὲ ὕτι τὸν 
᾿Οδυσσέα εἰπὼν ἄγχι μάλα, ὡς ἐῤῥέϑη, τοῦ Aiavrog εἶναι, ὁρίζει εὐθὺς τὸ ἄγχε μάλα ἐν τρισὶ νοή- 
μασι, τῷ ἐκ προστηϑείου γυναικείου κανόνος, zai τῷ ἀπὸ τοῦ κατ᾽ ἴχνη 0 φασι ϑέειν, καὶ τῷ κατα- 
πνέειν τὴν τοῦ Αἴαντος κεαλὴν ὡς κολοβωτέρου φασὶν ὄντος. φησὶ οὖν" ἄγχε uak, ὡς Ore τίς τὲ 
γυναικὸς ἐϊζώνοιο στήϑεός ἐστι κανὼν, ὅν τ᾽ εὖ μάλα χερσὶ τανύσσῃ, πηνίον ἐξέλκουσα παρὲκ μίτον, 
ἀγχόϑι δ᾽ ἴσχει στήϑεος, ὡς Ὀδυσσεὺς ϑέεν ἐγγύϑεν" αὐτὰρ ὄπισϑεν ἴχνια τύπτε πόδεσσι, πάρος 

κονίην ἀμφιχυϑῆναε" χαάδ᾽ δ᾽ ἄρα οἱ κεφαλῆς y ον; ἤγουν ἔχεεν πνοὴν, δῖος Ὀδυσσεὺς, ἀεὶ 30 
4o ῥίμφα Déov* ἴαχον δ᾽ ἐπὶ πάντες Moto νίχης ἱεμέ ἴγῳ, 7) ἱεμένων, μάλα δὲ σπεύδοντι κέλευον, 0 περ 

παροιμίαν ἀπετέλεσε τὴν λέγουσαν, σπεύδοντα ἐ ἐποτρύνεις, ἡ ἡ πὲρ ἀνόμοιον τὸ, κοιμώμενον ἐξεγείρεις: 

(Vers. 761.) Τὸ δὲ χανὼν ov συνταχτέον “μετὰ τοῦ στήϑεος, ἀλλ ἰδίᾳ χαϑ' αὑτό. ἔστι γὰρ ὃ νοῦς; 

ὅτι ἄγχι μάλα Aiavrog ἦν Ὀδυσσεύς, χαϑάπερ στήϑεος γυναικὸς ἄγχι μάλα ἐστὶν ὃ τοιόσδὲ χανώνγ. 

ἔοικε δὲ ξύλον εὐθὺ εἶναι ὁ ῥηϑεὶς κανὼν, τὸρευτὸν, οἷα εἰχὸς, ὁμώνυμον τῷ ἀπορϑοῦντι τὰ ξεόμενα 
κανόνι, χρήσιμον γυναιξὶν ἢ κλώϑειν ἢ) ἀλλὼς νῆμα ἐξέλκειν ἐν τῷ πρὸ τοῦ στήϑους 7) χροτεσϑαϊ 

ἢ ἵστασϑαι. caq ic γάρ τι οὐκ ἐτύγομεν γνῶναι ἀπὸ τοῦ uade κάλαμον δέον τὸν κανόνα εἰναι; 

ἢ ἐργαλεῖον ἀτραχτῶδες εἴτε ἡλακατῶδες. Ταύύεται δὲ χερσὶν ὃ τοιοῦτος χανὼν ἀντὶ τοῦ, ξετανυδμένος 

εἰς ὀρϑὸν Ἱσταῖαι. ἢ xci ἄλλως τανύεται, ὡς καὶ ἄρουρὰ oidev αὔξειν ἀσταχύεσσιν" αὐτή τὲ γὰρ ὅτα- 
χύων αὐξομένων αὔξεσθαι λέγετα:, xoi ὃ κανὼν διὰ τὸ ἐξελχόμενον ἀπ᾿ αὐτοῦ πηνίον τανύεσϑαιν ἐΐρη: ἠδ 
ται. ( Vers, 762.) Πηνίον δὲ παρὰ τὸν Πᾶνα, Cg ἐστί, φασιν, εὑρετὴς ὑφαντικῆς, ἀφ᾽ οὗ χαὶ τὸ 
πανίον n ayopata λέξις. ἐκ δὲ τοῦ πηνίου χαὶ τὸ ἐχπηνίζειν παρὰ τῷ κωμικχῷ. χαὶ i Πηνελόπη δὲ ἀπ᾽ 

δοαὐτοῦ, ὡς καὶ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ ἐῤῥέϑη, χαὶ τὸ χρυσεωπήνιτον. ἑρμηνεία δὲ τοῦ πηνίου τὸ ui*rov. πη- 

' viov γὰρ τὸ εἰς μίτον χρήσιμον, ὃς δὴ μέτος ἢ ὃ αὐτὸς τῷ πηνίῳ ἐνταῦϑα ἐστὶ, διασαφητιχὸς. ὧν 
τοῦ πηνίου, ἢ ἀντιδιαιρεῖται τῷ στημονὶ xai τῇ" χρόχῃ, ἣν xoi ῥοδάνην φασὶν, ὡς ἐν ῥητοριχῷ Hor: 

ται λεξιχῷ. γενικὴ δὲ λέξις ἐν τούτοις xol τὸ νῆμα. Τὸ δὲ napis t ὅτι ἐκ δύο προϑέσεων σύγκειται, καὶ 

LI 
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ὅτι καὶ παρὲξ λέγεται ὅτε φωγῆεν ἔμπροσϑεν εἴη ὡς τὸ, παρὲξ ἅλα, xci ὅτι διφορεῖτει κατὰ τὴν σύν- 
ταΐξιν, καὶ ὅτι ἐκ τούτου τὸ πάρεξ ἐπίῤῥημα παρὰ τοῖς ὕστερον ἐπινενόηται, χαὶ ὕτι διάστασιν 
μὲν δηλοῖ διὰ τῆς ἐκ ἢ ἐξ, ἐγγύτητα δὲ διὰ τῆς παρὰ, δῆλα μᾶλλον ἐν τοῖς εἰς τὴν ᾿Οδύσσειαν. 
(Vers. 764. ) Ἵχνιον δὲ παρῆκχται μὲν ὡς καὶ τὸ ἀέϑλιον, καϑὰ πρὸ ὀλίγων γέγραπται" ὀφεῖλον δὲ 
δασύνεσϑαι ὡς ἀπὸ TOU ἱκνῶ, “Ψιλοῦται διὰ τὸ χ, οὗ πὲρ οὐ δύναται προχαϑῆσϑαι δασεῖα δίχα τοῦ 
Mats 0 δηλοῖ τὸ ὅπου. TO δὲ τύπτειν πάνυ καιρίως ἐνταῦϑα ἔχει τῆς ὀνοματοποιίας" κἂν in ἄλλων 

τινῶν ῥηϑείη, ἐντεῦϑεν ἐχεῖ μετέπεσεν, οἷον ὁ βουτύπος, χαὶ μάλιστα ὁ χοροιτύπος ὁ ἐν τῷ χορείειν 
τύπτων χῆν., τὸ δὲ τύμπανον ἐντεῦϑεν μὲν xci αὐτὸ, δηλοῖ δὲ, ἦχον τραχύτερον. Καιρίως δὲ καὶ τὸ 

ἀμριχυϑῆναι. ἐπὶ κόνεως ἔφη. ἐφ᾽ ἧς. ὡς περ τὸ χύω, οὕτω χαὶ ὁ χοῦς χυριολεχτεῖται. ( 615. 765. ) 

10 Ὁ δὲ αὐτμὴν κλίνεται μὲν ὡς κὸ ποιμιην, ὃ αὐτὸς δέ ἐστι τῇ ἀὐτμῇ, ὃ ἐστι τῇ πνοὴ" καὶ γίνεται ἀπὸ θο 

1453100 ἄω, χαὶ παραγώγως ἀΐω, καϑ' ὁμοιότητα TOU ἄω Git τὸ φωνῷ. ix δὲ τοῦ προῤῥηϑέντος ἄω καὶ 
τὸ ἀσϑμα γίνεται. C Vers. 766. ) Τὸ δὲ, ἴαχον navrsg ᾿“Ιχαιοὶ διὰ τὸν ἱέμενον ji τοὺς ἱεμένο ve νίκης, 

παρακολούϑημια. καὶ αὐτὸ ἀγῶνος, ὡς τῶν ϑεατῶν συναγωνιώντων τοῖς τοιούτοις, οἱ συνδιατιϑέ- 

μενοι ἐρίζουσιν, ἰἄάχουσι, σιωπῶσιν αὖϑις, ἡδὺ γελῶσιν, ἄχϑονται, παιανίζουσι, χαὶ ὕλως παντοῖοι 
γίνονται. (Vers. 709.) «Σημείωσαιν δὲ ὅτι, ὡς μετ᾽ ὀλίγα ἐπὶ τῆς τοξείας, οὕτω. κἀνταῖϑα ἐνέργεια 

εὐχῆς ἐν τῷ, εὔχετο dO vain ὃν χατὰ ϑυμὸν ᾿Οδυσσεὺς, κλῦϑι, *Üsc, ἀγαϑή μοι ἐπίῤῥοθος 22021329 
ποδοῖιν. Καὶ ὅρα συντομοτάτην προφορὰν εὐχῆς διὰ τὸ μὴ εἶναι πολυλογίας καιρόν. (WMers. 773.) 
Ὥγῃσε δὲ τὸν Οδυσσέα. ἡ εὐχὴ οὕτω" ἀλλ ὅτε δὴ τάχ᾽ ἔμελλον ἐπαίξεσϑαι ἄεϑλον, £vÓ' Αἴας μὲν 

ὕλισϑε ϑέων, βλάψε γὰρ AO vi, τῇ ῥα, ἤγουν ἔνϑα δὴ, βοῶν κέχυτο ὄνϑος ἁἀποκταμένων ἐριμύχων, 

20 οὖς ἐπὶ Πατρόκλῳ néqvs πόδας ὠκὺς ᾿“χιλλεύς" ἐν δ᾽ ὄνϑου βοέου πλῆτο στόμα τε ῥῖνας τε χρητῆρ᾽ 

avr ̓ἀνάειρε πολύτλας δῖος Οδυσσεὺς, ὡς js φϑάμενος" ὁ δὲ βοῦν. ἕλε φαίδιμος “ἴας" στῆ δὲ χέρας 

μετὰ χερσὶν ἔχων βοὸς. ἀγραύλοιο, ὄνϑον 1j ὄνϑου ἀποπτύων, καὶ εἰπεν, ὦ πόποι, ἢ μ ̓ ἔβλαψε, ϑεὰ 

πόδας, ἢ τὸ πάρος πέρ μτηρ ὡς ̓Οδυσὴν πφρίσε στε DE ἐπαρήγει. 0 πὲρ παντὶ προσαρμόξει ἀντι- 

ληπτιχῷ προσώπῳ, καὶ οὕτω μὲν ἔφη «Αἴας. οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπ᾿ αὐτῷ ἡδὺ γέλασαν, ὡς που καὶ ἐπὶ 

Θερσίτῃ γέγονεν, εἰ xoà κατ᾽ ἄλλον λόγον ἐχεῖ. ἐνταῦϑα δὲ σημειοῦνται οἱ παλαιοὶ ὅτι ὁ τὸν πρεσβύ- 
τὴν λαβραγόραν εἰπὼν οἰχείως. κολάζεται κατὰ στόματος, οὗ πὲρ ἡ ὕβρις προήνεχτο. καὶ ἄλλως δὲ, 
yuxQ μὲν ὁ εὐξάμενος, μιαίνεται δὲ τὸ στόμα ὁ μὴ οὕτω "ποιήσας. τάχα δέ, φασι, κεχηνὼς, οἷα 10 

&x0g, ἔτρεχε" διὸ ἔπλητο ὄνϑου τὸ στόμα, δυστυχήσας, εἰ τὸ ἄεϑλον χειρὶ ληψόμενος, εἶτα ὄνϑου 
τὸ στόμα ἀντιλαμβάνεται. καιρία δὲ ἡ λέξις ὃ ὄνϑος, καϑὰ καὶ τὸ ἔβλαψε. διὸ ἐπέμεινεν αὐταῖς 

3o ὁ ποιητής. Ἴνϑα ὕρα καὶ Ort τρὶς τῇ λέξει τοῦ ὄνϑου ἢ) τῆς ὄνϑου χρησάμενος ovy. ὡσαύτως ἔφρασεν, 
ἀλλὰ πρῶτον μὲν βοῶν ὄνϑον ἔφη, εἶτα βόειον ὄνϑον., sre ὄνϑον ἐν ἁπλότητι. ἐνταῦϑα δὲ σχοπὴ- 
τέον, εἰ χαὶ τὸ OvÓwAsveus ἐκ τοῦ ὕνϑος παράγεται κωμιχώτερον διὰ τὴν τῶν ὀνθυλευόντων περιερ- 

γίαν. χρῆσις δὲ τοιαύτης λέξεως καὶ παρὰ τῷ εἰπόντι ὡς ὀνθυλεύουσι τὸν οἶνον παραμιγνύντες αὐτῷ 
σαπρόν. ἐχεῖϑεν δὲ χαὶ σηπία ὀνϑυλευομένη. τὸ δὲ σχῆμα τῆς τοῦ «“ἴαντος στάσεως ἔχει τι γραφικῆς 
ἀστειότητος. ἵσταται γὰρ κέρας ἔχων καὶ ὡς εἰκὸς ἐπικύπτων iv τῷ ἀποπτύειν ὄνϑον, xci οὕτω δια- 

κεκομμένα λαλῶν, Od:v xot γελῶσιν οἱ ϑεαταί. Ὅρα δὲ καὶ ὅτι οὐκ εἰς εὐτυχίαν ὁ νιχηϑεὶς ἀνάγει 

τὴν εὐδρομιίαν τοῦ ᾿Οδυσσέως, ἀλλ εἰς ϑεοφίλειαν, εἰωϑότος Ὁμήρου οὕτω ποιεῖν. (Vers. 769.) 
Τὸ δὲ, ὃν κατὰ ϑυμὸν, ἀγωνίαν ἐμφαίνε εἰ πολλὴν δρομέως πνευστιῶντος καὶ μὴ ἔχοντος μεγάλα εἴχε- 

σϑαι xara προφοράν. ἔχεται δέ πως. ἢ τοιαύτη τοῦ Ὀδυσσέως εὐχὴ xoi τοῦ, "οὐδέ σε Ajo κινηδνος, 20 

4o 0 περ ἀλλαχοῦ σεμνῶς ἔφη ὁ αὐτὸς ijgwc. ( Vers. 770.) Τὸ δὲ ἐπίῤῥοῚθος nowroórvnóv ἐστι τοῦ ἐπι- 

ταῤῥοθϑος. ( Vers. 773.) Τὸ δὲ ἐπαΐξεσϑαι ᾿Δετικόν, ἄλλως γὰρ καὶ ἐπαΐξειν λέγεται. (Vers, 774.) 

"Ev δὲ τῷ, ὄλισϑε ϑέων, χαιρίαν ἔχει λέξιν, ὡς περ τὸ ϑέων, οὕτω καὶ τὸ ὄλισϑεν, ὃ ἰσοδυναμεῖ τῷ 

βλάπτεσϑαι. διὸ maya ἔβλαψε γὰρ ̓ ᾿ϑήνη, ὃ δὶς ππῦδα χεῖται. ἐπαναφορεὲὶ δέ τις χαὶ τὸ, 

ὄλισϑε Dv, ὡς χαὶ τὸ, βοὴ ἢν καὶ τὰ ὅμοια, ὧν πολλαχοῦ μνεία γέγονεν. ὅμοιον δὲ καὶ τὸ, ἀν- 

τιάασϑε ϑεοὶ γάμου, καὶ τὸ, αἴϑη. ϑῆλυς ἐοῖσα. (Vers, 775.) "Ex δὲ τοῦ ὄνϑου ἢ ϑηλυχῶς τῆς 

ὔὄνϑου δόξοι ἄν τις ἴσως καὶ τὴν παρ᾿ ᾿Δετικοῖς μηλόνϑην συγχεῖσϑαι. τὸ δ᾽ ἐστὶν οὐ τοιοῦτον, ἐχ τοὶ 
359 
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ἄνϑους γὰρ ἐκείνη γέγονε τροπῇ συνήϑει τοῦ ἃ εἰς 0, καϑὰ δηλοῖ ὃ γράψας οὕτω. μηλόνϑη ζῷόν ἐστι 
μεῖζον σφηκὸς, ix τῆς ἀνϑήσεως τῶν μηλεῶν γεννώμενον, ἢ ἀρχομέναις ἀνϑεῖν προσιπτάμένον, οὗ 
παῖδες λίνον τρίπηχυ ἐξάπτοντες ἐῶσι πέτεσθαι, καὶ φερομένου Ov ἀέρος ἑλικοειδῶς, ἡδόμενοι τῇ 
Üíg, παρέπονται, τὰς χεῖρας ἐπιχροτοῦντες. ᾿Αττιχοὶ δὲ αὐτὴν μηλόνϑην ὀνομάζουσιν. ἐκάλουν δέ, 
φησιν, αὐτὴν xci χρυσαλλίδα. καὶ οὕτω μὲν ὁ παλαιός. τὰ δὲ νῦν τοῦ κωμικοῦ ἀντίγραφα μηλολόν- 

30 ϑὴν αὐτὴν τετρασυλλάβως οἴδασιν. ἔπαιξέ *rig ὕστερον ὄλονθον γνάϑον εἰπὼν τὴν ὅλην ὄνϑου, ἤτοι 

γέμουσαν πιχρίας. τοῦτο δὲ κατὰ λόγον δριμύτητος. ἄλλως γὰρ κοινότερον ὄλυνθϑος μετὰ πνεύματος 
ψιλοῦ ὁ καρπὸς τῆς ἀγρίας συχῆς. ἐνταῦϑα δὲ οὐκ ἄκαιρον εἰπεῖν καὶ ὅτι στόμα τὸ οὕτως GTOTTUOV 
ὄνϑου λεχϑείη ἂν καὶ βορβόρου ὑπὴ, 0 περ κατὰ παλαιὰν ἱστορίαν συνϑεὶς ὁ βαρύγλωσσος ᾿Ιππώναξ 
βορβορόπην ὕβρισε γυναῖκα τινὰ, σκώπτων ἐχείνην εἰς τὸ παιδογόνον ὡς ἀκάϑαρτον, ὃς καὶ ἀνασεισί- τὸ 
φαλλον ἄλλην τινὰ διέσυρεν ὡς ἀνασείουσάν, φασι, τὸν φάλητα. xci μὴν ὃ ̓ Δνακρέων τὴν τοιαύτην 
οὐ πόνυ σφοδρῶς, ἀλλὰ περιεσχεμμένως, πανδοσίαν ὠνείδισε καὶ λεωφόρον καὶ πολύϑμνον" ἄλλος 
δέ τις χαλκιδίτην, δι᾽ εὐτέλειάν, qaot, τοῦ διδομένου νομίσματος" ᾿“ρχίλοχος δὲ παχεῖαν καὶ δῆμον, 
ἤγουν κοινὴν τῷ δήμῳ, καὶ ἐργάτιν, ἔτι δὲ καὶ μυσάχνην πρὸς ἀναλογίαν τοῦ ἁλὸς ἄχνη; καὶ εἴ τι 
τοιοῦτον. καὶ οὕτω μὲν ταῦτα. (Vers. 782.) TO δὲ ἐριμύχων οὐ πάνυ δοχεῖ πρὸς διαστολήν τινὰ 
εἰρῆσϑαι. μᾶλλον γὰρ xata γε τοῦτο βρονταῖς καὶ τυγώνων ἐχπνοαῖς οἰχειότερον τὸ ἐρίμυχον. 
(Vers. 783.) Τὸ δὲ δίχην μητρὸς τὴν ᾿“ϑηνᾶν τοῦ Ὀδυσσέως κήδεσϑαι, ἄκραν στοργὴν δηλοῖ" καὶ 

40 ἔχει δι᾿ ὅλου ὃ μῦϑος τὸν Οδυσσέα οὕτω φιλούμενον τῇ ̓ 4ϑηνᾷ. ἔστι δὲ καὶ ἀλλαχοῦ ὁμοία στοργὴ, 
ἔνϑα ϑεόϑεν βέλος ἔκ τινος κωλύεται, ὡς εἰ καὶ μυῖάν τις διώκει ἀπὸ παιδός. Τὸ δὲ, καὶ ἐπαρήγει, 

πρὸς ἀχρίβειαν κεῖται. οὐ γὰρ πᾶς, ὃς παρίσταταί τινι, ἤδη καὶ ἐπαρήγει. AO nva δὲ ἐνταῦϑα ποιεῖν 20 
λέγεται ἄμφω. ᾿Εν τούτοις δὲ ( Vers. 768.) Ὅμηρος παραδίδωσι καὶ ὡς αἱ ἀνάγκαι προκαλοῦνται 
μάλιστα εὐχάς. τὸν γὰρ Ὀδυσσέα ἔπλασεν εὐξάμενον, οὐκ ἀπ᾽ αὐτῆς νύσσης, ἀλλ ὅτε δή, φησι, πύ- 
ματον τέλεον, ἤγουν ἐτέλουν δρόμον. (Vers. 785.) Ὅτι ᾿Αντίλοχος ὕστερος ἐλϑὼν, καὶ τήν τε ἧτταν [454 
παραμυϑούμενος καὶ τὸ τῶν νικησάντων δὲ ὑπεχλύων φιλότιμον, εἰς τὸ τῶν παλαιοτέρων ἀνϑρώπων 
ϑεοφιλὲς ἀναφέρει τὸ αἴτιον. φησὶ γὰρ Ὅμηρος" ᾿Αντίλοχος δ᾽ ἄρα λοισϑήιον ἔκφερεν, ὡς καὶ προε- 

δογράφη, «s*Ólov, μειδιόων, καὶ εἶπεν, ἃ δὴ καὶ ἕτερος μεταποιήσας ἐφ᾽ ὁμοίοις πράγμασιν ἐρεῖ ἄν" 
εἰδόσιν ὕμμ᾽ ἐρέω πᾶσι, φίλοι, ὡς ἔτι καὶ νῦν ἀϑάνατοι τιμῶσι παλαιοτέρους ἀνθρώπους" Αἴας μὲν 
γὰρ iusi' ὀλίγον προγενέστερός ἐστιν" οὗτος δὲ προτέρης γενεῆς, προτέρων v' ἀνθρώπων" ὠμογέροντα 
δέ μιν φάσ᾽ ἔμμεναι, ἀργαλέον δὲ ποσὶν ἐριδδήσασϑαι Ayatoig, εἰ μὴ ᾿ἀχιλλεῖ, τουτέστι, δυσχερὲς 
τοῖς ἄλλοις ᾿Δχαιοῖς ἐρίσαι τῷ Ὀδυσσεῖ περὶ δρόμου, εἰ μὴ μόνῳ τῷ Ζχιλλεῖ. Καὶ ὅρα χἀνταῦϑα ἔλλει- $0 
Ψιν. τὸ γὰρ, εἰ μὴ AAA, ἀντὶ τοῦ, εἰ μὴ ἄρα μόνῳ τῷ ᾿Δψιλλεῖ οὐχ ἀργαλέον ἐστί, τοῦτο δὲ πά- 
Aw xev ἐναλλαγὴν ἐῤῥέϑη σχήματος, ἤγουν ἐνδοιαστικῶς ἀντὶ τοῦ ἀποφαντικοῦ. τὸ γὰρ, εἰ μὴ 

60 ἀχιλλεῖ, ἀντὶ τοῦ. ἀλλὰ TQ “χιλλεῖ, οὐ γάρ ἐστιν "ἐνδοιάσαι, ὡς ᾿Δχιλλεὺς ᾿Οδυσσέως ποδωχέστερος. 

φράζει δὲ οὕτως ὁ τοῦ ῥήτορος παῖς διὰ τὸ μὴ μόνον αὐτοσχεδιάζειν, ἀλλὰ καὶ ἀγωνιᾶν" διὸ καὶ πάνυ 
στενῶς ἔφρασεν ἐν τρισὶ λέξεσι τὸ, εἰ μὴ ᾿Αχιλλεῖ. xoi τοῦτο μὲν οὕτως. ( Vers. 788.) Σημείωσαι δὲ 
ὅτι ἐξ Αἴαντος ἔχει λαβὼν "dvriloyog τὸ περὶ ϑεοφιλίας νόημα. ὃ μὲν γὰρ μερικῶς ἔφη τὸν Ὀδυσσέα 
φιλεῖσϑαι ὑπ᾽ ᾿4ϑηνᾶς, ὃ δὲ σεμνότερόν φῆσιν ἐν τῷ καϑόλου χατὰ κοινὴν εἴδησιν, 0 ἐστι δόξαν καὶ 
ἔννοιαν, ὡς ϑεοφιλεῖς εἰσὶν οἱ πρεσβύτεροι, ἐπεὶ καὶ τίμιον τὸ πολυχρόνιον οἷα καὶ ϑεῖόν τι. πρεσβύ- 

1ϑϑότεροι δὲ ᾿ντιλόχου δηλαδὴ Aieg τε χαὶ ᾿Οδυσ"σεύς. συλλογιστέον δὲ xoi ὡς, εἴ περ ϑεοῖς τίμιοι κατὰ 
τὸν ποιητὴν οἱ παλαιότεροι, τῷ παντὶ πλέον ἀνϑρώποις τιμηϑήσονται. ( Vers. 786.) Mac δὲ .4ν- 4o 
τίλοχος, ἢ προχαταλαμβάνων τὸν ix τῶν ἄλλων κατάγελων, ἢ καὶ συγγελᾶν μὲν ἅπασιν ἐϑέλων ἡδὺ, 
τῇ δὲ τοῦ νικηϑῆναι βαρύτητι καταλύων τὸν ἄϑρουν γέλωτα εἰς μειδίαμα, καὶ ἄλλως δὲν σκυϑρωπά- 
bv μὲν ἴσως ϑέλων, αἰδούμενος δὲ, καὶ διὰ τοῦτο Σαρδάνιον σγηματιζόμενος μειδιᾶν, ἵνα ἢ τὸ 
τοιοῦτον μειδίαμα ὅμοιον τῷ παρ᾽ Ἡσιόδῳ ἐκγελᾶν, ἤγουν ἔξω καὶ ἐπιπολῆς γελᾶν. (Vers. 787.) 
To δε, ἔτι καὶ νῦν, τὸ ἀεὶ δηλοῖ τὸ προχρόνιον καὶ εἰς πεῖραν ἐλϑόν. (Vers. 790.) Τὸ δὲ, προτέρης 
γενεῆς προτέρων τ᾿ ἀνϑρώπων, ἢ ἐκ παραλλήλου ταὐτὰ λαλεῖ, ἢ πρὸς διαστολὴν τῆς ὁμωνύμου 
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γενεᾶς λεγομένης καὶ ἐπὶ ἀψύχων σωμάτων καὶ ἐπὶ ἀλόγων ζῴων ἐ ἐπῆκται τὸ ἀνθρώπων. ( Vers. 791.) 
noyégav δὲ ἡλικία πρεσβυτικὴ, pe" ἣν γέρων. εἰτα pinnslags ἔπειτα σύφαρ, καϑὰ καὶ “Τυκόφρων 
οἶδεν. ἅπαξ δὲ καὶ avr Ὁμήρῳ ἡ λέξις εἴρηται. χαὶ ἔστιν ὠμογέρων ὃ μήπω καβεηθεὶς καὶ οἷον 
ἑφϑὸς τῷ γήρᾳ γενόμενος, ἢ ὁ ἄωρος καὶ στεῤῥὸς καὶ σκληρὸς xcà μήπω πέπων, ἐξ "οὗ ὁ πέμπελος. 10 
ζητητέον δὲ, εἰ ταὐτόν ἐστιν ὠμογέροντα εἰπεῖν xoi προπόλιον. ἔστι δὲ προπόλιος χατὰ Αἴλιον Διονύ- 
σιον ὁ ϑᾶττον xai πρὸ τοῦ δέοντος πολιὰς ἐσχηκώς. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἄψογα πρεσβυτικὰ ὀνόματα, 
ἐν δὲ ἰδέῳ σκώμματος βλασφημοῦνται οἱ πάνυ γέροντες Κρόνοι, laneroi, Τιϑωνοὶ, congol, βεχκεσέ- 
ληνοις πρωτοσέληνοι, τυμβογέροντες παρεξηβλημένοι, 0 πέρ ἐστιν ὑπὸ γήρως ἀχρεῖοι, ὡς ἀπὸ ἐκχ- 
τετριμμένων γλωσσίδων αὐλοῦ. ἔτι δὲ σορόπληκτοι, xai σοροπλῆγες, χαὶ σορέλληνες, περὶ οὗ χαὶ προε- 

10 γράφη" τούτου δὲ καὶ ϑηλυχόν, φασι; ἐπὶ πρεσβύτου τὴν σορέλλην ἀνάχρουσιν. οἱ δὲ τὰ τοιαῦτα 
γράψαντες λαλοῦσι καὶ περὶ Τιϑωνοῦ ὅτι τε εἰς τέττιγα διὰ γῆρας μετεβλή ϑη καὶ ὅτι ἐν ταλάρῳ ἢ) ἐν 

χαρτάλῳ ἐχρεμάσϑη. ( Vers. 792.) ᾿ξριδήσασϑαι, δὲ τὸ ἐρίσαν, ἀπὸ τοῦ ἐριδῶ, ἀφ᾽ οὗ ἐριδαίνω χαὶ 
ἐριδμαίνω. ὡς γὰρ δεύτερος μέλλων τοῦ καϑέζω ὃ xac, οὕτως ἐρίξω ἐριδῶ, οὗ ἀναδραμόντος εἰς 

ἐνεστῶτα γίνεται τὸ ipio ἐριδήσω ποιητικῶς. Τὸ δὲ, εἰ μὴ pst, οἱ μεϑ' Ὅμηρον ῥήτορες ὃ τι μὴ : 
"Ἀχιλλεῖ εἴποιεν ἄν" οἷς ἔϑος οὕτω φράζειν, οἱ τὸ, οὐκ ἄλλο τι ἐποίησα εἰ μὴ τόδε, O τι μὴ τὐδε φασί, 

καὶ τὰ ἄλλα ὁμοίως. *( Vers, 795. ) Ὅτι οὕτω μεγαλοπρεπὴς καὶ φιλότιμος eis, ὡς διὰ βραχὺν 20 
ἔπαινον τοῦ Νειστορίδου ῥήτορος, ὃς αὐτὸν ἐν δυσὶν ἦρῴοις ποσὶ κύδηνε, τοιοῦτον γὰρ τὸ εἰ μὴ Ap 

| 145548, ὡς προσεχῶς γέγραπται, δωρεῖται αὐτὸν, εἰπών" :Αντίλοχ᾽ , οὐ μέντοι μέλεος εἰρήσεται aivog, 
ἀλλά τοι ἡμιτάλαντον ἐγὼ χρυσοῦ ἐπιϑήσω. ἤγουν ἐπιβαλῶ, ἐπέκεινα τοῦ ἀέϑλου δώσω, ἐξ ov vor- 

20 τέον ὅτι ix περισσοῦ τοῖς ἀγωνοθέταις ἔκειντο καὶ τὰ εἰς φιλοτιμίαν, εἴ mov δεήσειε. καὶ οὕτω μὲν 
ὁ φιλόκδωρος ἥρως. οἱ δὲ μὴ κατ᾽ αὐτὸν ἕλοιντο ἂν πρὸς τοῖς ἐπαινετηρίοις λόγοις καὶ δῶρα ἐκ τῶν 50 
ἐπαινούντων δέχεσϑαι, ὡς μὴ μέλεος εἴη ὁ ἔπαινος. ὅτι δὲ ἐπὶ ἐπαίνῳ ἔφη ᾿Αντίλοχος τὸ, εἰ μὴ ᾿άχιλ- 
λεῖ, παρεσημήνατο καὶ ὃ ποιητὴς, εἰπών" ὡς φάτο, κύδηνε δὲ ποδώκεα Πηλείωνα ἐκ τοῦ παρὰ πόδας 
ἐχεῖνος ἔργου, ἤτοι τοῦ δρόμου, λαβὼν ἔπαινον. διὸ καὶ τὸ ποδώκεα Πηλείωνα ovy ἁπλῶς τοητέον, 
ἀλλ᾽ ὅτι ἐκύδανε τὸν ᾿Ἱχιλλέα νῦν ὡς ποδώκεα. Σημείωσαι δὲ ὕτι αἶνον οἱ παλαιοὶ τὸν ἀπόκρυφον λόγον 
xai ἐσγηματισμένον λέγοντες "xci ὡς οἷον εἰπεῖν αἰανὸν διὰ τὸ βάϑος, ὡς τὸ, νῦν δ᾽ αἶνον βασι- 4o 

λεῦσιν ἐρέω, καὶ ὅσα τοιαῦτα, ὅϑεν καὶ τὸ αἰνίζομαι ἐπὶ αἰνίγματος, οὐκ ἂν ἔχοιεν τὸν τοιοῦτον 
γοῦν συμβιβάξειν καὶ ἐπὶ τοῦ ἐνταῦϑα κειμένου αἴνου. νῦν γὰρ φανερῶς αἶνος ὃ ἔπαινος. εἰ μὴ ἄρα 
καὶ αὐτὸς αἶνος λέγεται διὰ τὸ βάϑος ἔχειν. Κεῖται δὲ καὶ ἐνταῦϑα (Vers. 797.) τὸ, ὁ δ᾽ ἐδέξατο 

Jo χαίρων" χαρτὰ γὰρ ὡς πὲρ τὰ ἄεϑλα, οὕτω καὶ τὰ τῶν δωρεῶν. ( Vers. 798.) Ὅτι τοῖς ὑπομενοῦσι 
τὸν ὁπλιτικὸν ἀγῶνα, ἤγουν τῶν μονομάχων, δολιχόσκιον ἔγχος yiAAsUg ἔϑηκεν ἐς ἀγῶνα qé* uv, 5o 
κατὰ δ᾽ ἀσπίδα καὶ τρυφάλειαν, τεύχεα Σαρπήδοντος, τοῦ χοινῶς Σαρπηδόνος, ἃ Πάτροκλος ἐξ ἐχεί- 
vov ἀφείλετο. καὶ τῷ μὲν νικήσαντι δώσειν αὐτὸς ἰδίᾳ ἔφη φάσγανον ἀργυρόηλον, καλὸν, Θρηίκεον, 
τὸ τοῦ “Δστεροπαίου ἐκείνους φησὶ γάρ' τὸ μὲν, ἤγουν ὃ δὴ, ᾿Αστεροπαῖον ἀπηύρων, ὡς xol πρὸ 
τούτου ἐγράφη" τὰ δὲ ῥηϑέντα τοῦ Σαρπηδόνος τεύχεα ἀμφοτέρους ἐχέλευσε ξυνήια φέρεσθαι, του- 
TÉOTIV , ὡς καὶ ἀλλαχοῦ χεῖται, κοινα. κατωτέρω δὲ ἀέϑλια ἰσα ἀνελέσθαι φησὶ, μοιρασαμένους ὡς 

βούλονται, χαϑὰ καὶ ἐπὶ τῶν naci"  σάντων γέγονεν. ὑπέσχετο δὲ ὡς καί σφιν δαῖτ᾽ ̓ ἀγαϑὴν παρα- 6o 

ϑήσομαι ἐν χλισίῃσιν, 0 nep ἐπ᾿ ἄλλου ἀγῶνος οὐχ εἰπε. περιφράξει δ᾽ ἐνεαῦϑα τὴν μὲν τῶν μονομά- 

gov αἰχμὴν ταμεσίχροα χαλχὸν ὡς τμητιχὸν τοῦ χροὸς παρὰ 10 reu ταμέσω, ἐξ οὗ κατὰ συγχοπὴν 

! 4o τὸ τμῶ τμήσω, τὸν δὲ ὁπλίτην νικητὴν οὕτως ὁππότερός χε φϑῆσιν ὀρεξάμενος χρόα χαλὸν, ψαύσῃ 

δ᾽ ἐνδίνων διά τ᾽ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα, τὸ δὲ μονομαχῆσαι ἀλλήλων προπάροιϑεν ὁμίλου πειρηϑῆναι. 

Ἴξῤστι δὲ τὸ μὲν φϑῇσιν ἀντὶ τοῦ φϑῆ; καὶ κοινότερον δἰπέϊν, φϑαίη xal agoAafn. (Vers, 805.) Τὸ 

δὲ, ὀρεξάμενος χρόα καλὸν, ἁπλῶς "μὲν ἀντὶ τοῦ ἐχταϑεὶς εἰς τὸ σῶμα, σαφέστερον δὲ εἰπεῖν, τὸ 1331 

ἀλλαχοῦ ῥηϑὲν ὁ ὀρεκτὸν δόρυ τείνας εἰς τὴν τοῦ σώματος τοῦ ἀνϑοπλίτου ἐπιφάνειαν. ( Vers. 806.) 

"Evówa δὲ κατὰ μέν τινὰς ἔντερα παρὰ τὸ ἔνδον εἶναι ἰνῶν ἢ ἐντὸς δινεῖσϑαι, χατὰ δὲ ἑτέρους ἡ ἔν- 

δον τῶν ὕπλων σάρξ. Jv δὲ σκοπὸς τοῖς ὁπλίταις ἀεϑλευταῖς ψαύειν ἐνδίνων ἐν τῷ διασχεῖν δόρατι 



390 PATGOIZIA WV. Vs.800 —826. 

τὰ ἐπιπολάζοντα ὅπλα, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ, διά v ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα, 0 περ ἢ τὴν διώ πρόϑεσιν 
ἀντὶ τῆς κατὰ συντάσσει, ἢ ἀντιπτωτικῶς εἴληπται ἀντὶ τοῦ διά τε ὅπλων καὶ αἵματος. ἐνταῦϑα δὲ 
χατὰ τοὺς παλαιοὺς "Aoioroq vine ὁ γραμματικὸς, φορτιχὸν ἡγησάμενος. τὸ οὕτως ἐπικινδύνως ὁπλο- 

μαχεῖν μεταγράφει τὸν τρόπον τοῦτον οὕτως" ὁππότερύς χὲν πρῶτος ἐπιγράψας χρόα καλὸν φϑηη 
ἐπευξάμενος διά v ἔντεα καὶ φόνον ἀνδρός. χαὶ μὴν χαὶ τὸ Ψαύσῃ ταῦτα ἐδήλου. τάχα δὲ xoi ἧττον 1450 
ἐχεῖνο χινδυνῶδες κακὸν τὸ τοῦ ποιητοῦ Y. πὲρ τὸ μεταγραφέν. ὅτι δὲ οὐκ ἐπικινδύνως ἡγωνί- 

ζοντο, δῆλον δίχα τῶν ἄλλων καὶ ἐχ τῆς δαιτός. πῶς γὰρ αὐτὴν ᾿ἀχιλλεὺς τοῖς ἐπὶ ϑανάτῳ. ἀγωγνιζο- 

10 μένοις ὑπέσχετο; ἣν οὖν σχοπὸς τοῖς ὁπλίταις μιχρὸν τι ψαῦσαι χροὸς, εἰς ἔνδειξιν ἐπιτηδειότητος τῆς 

εἰς μάχην, 0 δὴ καὶ εἰσέτι νῦν πολλοὶ μιμούμενοι σπεύδουσιν, ὡς αὐτοί φαδι, μόνον ἀλλήλους εὑρεῖν. 

Ὅτι δὲ ζηλωτὸν ἐν τοῖς παλαιοῖς καὶ τὸ μονομαχεῖν ὡς μέγα πολέμου γίμνασμα χαὶ ὡς ἀνδρίας χαὶ 10 

ῥωμαλαιότητος ἔνδειξις, πρόδηλόν ἐστιν. ὡς δὲ οὐκ ἀεὶ σκοπὸς ἣν μονομειχίας. ἐνδίνων ψαύειν, ἀλλ 

ἔστιν οὗ εἰς μόνην σκιαμαχίαν ἀπετελεύτα τὸ ἔργον, Ἴδη προδεδήλωται. διὸ πολλοὶ καὶ ῥαβδίοις 

ἢ χαλαμίσχοις ἀλλήλων χατατιτύσκονται οἷα μὴ στοχαζόμενοι πληγῶν... ἡ δὲ ἱστορία μονομαχούντων 

ζηλωτὰς γενέσϑαι φησὶν Κυρηναίους καὶ Mavruwig.. (Ν 6:8. δ00.) Τὸ δὲ Σαρπιίδοντος ἀπὸ εὐϑείας 
βαρυτόνου ἐστὶ τῆς ὁ Σαρπήδων, ἥτις προέγνωσται. ( Vers. 810.) Δαἴτα δὲ ἀγαϑὴν λέγει τὴν σωφρό- 

vog ἔχουσαν ὡς ἡρωιχήν. ( Vers. Saa ifii δὲ τούτοις κατὰ τὸν ποιητὴν ὁπλῖται ἀνέστησαν μέγας 
Τελαμώνιος ag xci χρατερὸς Διομήδης, περὶ ὧν φησὶν 0 πὲρ ἐπὶ δεινῶν o αντιμάχων οἰχεῖον λέγεσϑαν" 
οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν, ἤγουν ἐπειδὴ, ἑκατερϑὲν GLA 0U ϑωρήχϑησαν, ἐς μέσον ἀμφοτέρων συνίτην μεμαῶτε 

μάχεσθαι, δεινὸν δερχομένω; ϑάμβος δ᾽ ἔχε πάντας ᾿ἡχαιοὺς" ἀλλ᾽ ὅτε δὴ cyeday ἤσαν διὰ τοῦ ἢ 
20 ἢ σαν διὰ τοῦ ἔ, ὃ ἐστιν ἐπορεύϑη σαν, ἐπ ̓ ἀλλήλοισιν ἰόντες, τρὶς μὲν ἐπήιξαν, τρὶς δὲ σχεδὸν ὧὡρ- 20 

μήϑησαν" ἔνϑ' Αἴας μὲν ἔπειτα κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσε ἴσην νύξ᾽, οὐδὲ ygo0' ἵχανεν, ἔρυτο γὰρ ἔνδοϑι 
ϑώρηξ. Τυδείδης δ᾽ ἂρ ἔπειτα ὑπὲρ σάκεος μεγάλοιο αἰὲν ἐπ᾿ αὐχένι κῦρε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκῇ, του- 
τέστιν ἐπετύγχανε καὶ κατηυστύχει τοῦ αὐχένος τῇ τοῦ δουρὸς ὀξύτητι. (Vers. 818.) " Eva xoi 0pa 
ὡς ὁ μὲν Alag ἁπλούστερον τὴν τοῦ Διομήδους ἀσπίδα νύσσει" διὸ οὐδὲ γενναῖόν τι δρᾷ ὡς: μηδὲ προ- 
ϑέμενος" Διομήδης δὲ xaxot£yvog τὸν ἀγῶνα μέτεισιν, ἐπὶ τῷ αὐχένι πανουργευόμενος" ὅϑεν «Αἴαντε 

περιδδείσαντες ᾿“Ιχαιοὶ, ἑώρων γὰρ τοὺς κρείττονας ἐν τῷ ἐπιταφίῳ τοὔὕτῳ δυστυχοῦντας καὶ ἡττωμέ- 
γους, παυσαμένους ἐχέλευσαν ἀέϑλια, ὡς xat προιγράφη; ἀνελέσϑαι ἰσα. ES δὲ τῷ Διομήδει 

μέγα φάσγανον τὸ ῥηθὲν ἔδωχεν ὡς νικητῇ, σὺν κολεῷ τε φέρων καὶ ἐνεμήτῳ τελαμῶνι. εἰ δὲ “μὲ᾿ 

ἔψαυσεν᾽ ἐνδίνων, ἀλλὰ τὸ αἰὲν κυρεῖν, ἤγουν ἐπιτυγχάνειν, ἀντὶ Ψαύσεως nv. τάχα γὰρ καὶ τούτου 
μόνου τὸ πλέον ἐστοχάζοντο. ἡ δέ γε τῶν λοιπῶν ὕπλων ἀνάληψις καὶ ὃ μερισμὸς αὐτῶν σιγᾶται διὰ 3o 

τὸ συνεπινοῆσϑαι.. Σημείωσαι δὲ καὶ ὕτι xad Ὅμηρον οὐ τὴν πλευρὰν μόνην τρωτὸς ἦν ὁ ag, ὡς 

30 οἱ μεϑ᾽ Ὅμηρον εἶπον, εἴ πὲρ ὃ Διομήδης καταϑαῤῥεῖ τοῦ αὐχένος διὰ τὸ τοῦ λλοιποῦ κατάζραχτον 

σώματος, ἐχράτησε δὲ φήμη τοῦ μηδαμοῦ τρωτὸν ἢ βλητὸν εἶναι τὸν 4ἴαντα, & μὴ ὅτι γε κατὰ 

μόνην πλευρὰν, ἐπεὶ οὐδαμοῦ τῆς ᾿Ιλιάδος εὕρηται τρωϑείς. ὡς δ᾽ ἐν ἅπασι τοῖς ἀγῶσι δυστυχῶς ἔσχεν 

ὃ Σαλαμίνιος, προέγνωται. οὔτε γὰρ παλαίσας εὖ ἀπήλλαξε, καὶ νῦν δεύτερος ἥκει, καὶ τὸν σόλον 

δὲ μετ᾽ ὀλίγα οὐ πρὸς νίχην ῥίψει. ὃ δὲ τοξικὸς ἀγὼν καὶ τὸν αὐτοῦ ἀδελφὸν Τεῦκρον οὐ νιχῶντα ἕξει. 
(Vers, 822.) Ὅρα δὲ καὶ τὸ περιδεισαντες, καὶ τὸ ἐχέλευσαν. φϑάνουσι γὰρ οἱ ϑεαταὶ πόϑῳ τῶν 
ἀριστέων λύσαντες τὴν συμπλοχὴν, ἵνα μὴ εἰς xaxov μέγα τελευτήσῃ ὃ ἀγών. Ὅρα δ᾽ ἐν τούτοις xci 
τὸ ἔπειτα, ὡς ἐν τῷ, Αἴας μὲν ἔπειτα ἀσπίδα νύξεν, ἀργὸν κεῖται, ἐν δὲ τῷ, Τυδείδης δ᾽ ἂρ ἔπειτα, 
τὸ μετὰ ταῦτα γρονιχῶς δηλοῖ. ( Vers. 826.) Ὅτι τοῖς δισχεύουσιν ᾿“Ιχιλλεὺς ϑῆκεν σόλον αὐτοχόωνον, 4o 

ἀρ τὸν, ἤγουν ὃν, πρὶν μὲν ῥίπτασχε μέγα ᾿σϑένος ᾿Ηετίωνος, ἤγουν ἔῤῥιπτεν ᾿Εἰετίων, ὃ πενϑερὸς "Exro- 
ρος" ᾿Δἀχιλλεὺς δὲ κτείνας ἐκεῖνον τὸν σόλον ἄγετο ἐν νήεσσι σὺν ἄλλοις κτεάτεσσι. Καὶ ὅρα καὶ νῦν ὅτι 
ἐνοσφίζετό τι τῆς λείας ὃ πολέμαρχος, τυχὸν δὲ καὶ xara Acyog ἐδόϑη αὐτῷ, καὶ ὅτι μόνῳ τῷ γικη- 

σαντι γέρας ἐνταῦϑα ὃ σύλος, δευτερεῖον δὲ οὐκ ἔστι" καὶ ὕτι τὸ ῥίπτειν, ὃ ἐστιν ἀφιέναι καὶ πέμπειν, 

χαιρία λέξις ἐπὶ σόλου, 0 ἐστι δίσχου, διὸ καὶ τρὶς ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ χρᾶται αὐτῇ ὃ ποιητής" καὶ ὅτι 

5o ἐϑελήσας μετρῆσαι τὸν τοιοῦτον GOÀOV OU σταϑμῷ παριστᾷ» ἀλ᾿ i τῇ ἐξ αὐτοῦ πολυχρονίῳ ona 1457. 
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ἐμφαίνει τὸ μέγεϑος, εἰπών" εἴ οἱ xal μάλα πολλὸν ἀπόπροϑι πίονες ἀγροὶ, ἕξει μὲν xal πέντε περι- 
πλομένους ἐνιαυτοὺς χρεώμενος. ὃ πὲρ ἐφερμηνεύων φησίν" οὐ μὲν γάρ οἱ ἀτεμβόμενός γε σιδιίρου 
ποιμὴν, οὐδ᾽ ἀροτὴρ; εἰσιν ἐς πόλιν, ἀλλὰ παρέξει, τουτέστιν οὐκ ἀγρόϑεν εἰς τὴν πόλιν ξει κατὰ 
σιδήρου γρείαν ποιμὴν αὐτοῦ ἢ ἀροτὴρ, ἀλλ ὃ χρώμενος τῷ σόλῳ παρέξει αὐτοῖς, εἰς πολυετὴῆ δα- 
πάνην τὸν σόλον χτησάμενος. oixovopixóv δὲ καὶ τοῦτο παραλάλημα τῷ ποιητῇ, ὑποτιϑεμένῳ "χρῆ- θο 
σϑα: καὶ τοῖς ἐπάϑλοις εἰς οἰκωφελίαν. πολυειδείας δὲ 'Üungixig χαὶ τὸ παραδοῦναι ἀϑλον ἐνταῦϑα, 

οὗ περ οἱ δεύτεροι χερδαίνουσιν οὐδὲν ἀλλ r μόνον αἰσχύνην, ὡς εἰχός. γίνεται δὲ σόλος μὲν παρὰ τὸ 
σεύεσϑαι ὅλος, τουτέστι περιδεδινῆσϑαι. σφαιροειδὴς γὰρ χὴν. οὕτω δέ πως xol 6 σωλήν. ἐκεῖνοςΊ 332 
μέντοι γίνεται χατὰ χρᾶσιν δύο 0, τοῦ τε ῥηματικοῦ τοῦ γινομένου ἀπὸ τοῦ σέω σεύω χαὶ τοῦ ὅλος, 

10 οἱονεὶ cooÀnv; καὶ χράσει σωλήν. δῆλον δ᾽ ὅτι Σόλος καὶ πόλεως ὄνομα, ἧς οἱ πολῖται Σολεῖς. ἦσαν 
δὲ χαὶ Κύπριοι Σόλοι, ὧν ἱστορεῖται. βασιλεὺς Εὔνοστος, ἑμώνυμος Εὐνόστῳ, δαίμονι ἐπιμυλίῳ, περὶ 
οὗ xci ἀλλαχοῦ εἴρηται. ὡς δὲ καὶ ὁ σολοικισμὸς τοιαύτης Σόλου ἢ τοιούτων Σόλων ἐστὶ σύνϑεσις, ἐν 
τοῖς τοῦ περιηγητοῦ χεῖται. δοκεῖ δὲ καὶ ὃ νομοϑέτης Σόλων ἐχεῖϑεν παρωνομάσϑαι. Αὐτοχόωνος δὲ 
ὃ αὕτως καὶ εὐχῇ πεχωνευμένος ἐπ᾿ οὐδενὶ ἄλλῳ χρησίμῳ τέλει ἀλλ᾽ ἢ μόνον ἐπὶ γυμνασίῳ. ἐντεῦϑεν δὲ 

χαὶ χαλκοῦν αὐτὸν εἰναι τινὲς οἴονται. σίδηρος γάρ, φασιν, οὐ χωνεύεται. εἰ δὲ καὶ σίδηρος ἐξ αὐτοῦ 

πορίξεσϑαι τοῖς ἀγρόταις, λέγεται, ἀλλὰ τοῦτο διὰ τὸ εἰς σίδηρόν φασιν ἀντικαταλλάσσεσϑαι. εἰ 

δὲ “ἄρα Tue χαὶ σιδηροῦν αὐτόν," φασι; δέχεται, χαταχρηστικῶς ἂν αὐτοχόωνος λέγοιτο. χαὶ αὐτοὶ μὲν 
οὕτω. "εἰ δέ τις μάϑοι, ὅπως τὴν ἀρχὴν τὰ σιδηρᾶ μέταλλα πυρὶ τηκόμενα χαταστάζουσιν, οὐκ ἂν 10 

| κατάχρησιν. τῆς τοῦ σιδηροῦ σόλου καταγνῷ χωνξε ίας, ὅτε τις pue αὐτὸν μεϑοδεύοι ἐν τῷ χγωνεύειν 

.20 μέταλλα. ἤσαν δὲ xol λίϑινοι δίσχοι» ὁποῖος χαὶ ὃ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ μεσόϑε ἔχων ὀπὴν, ἧς διείρετο χαλώ- 

διον, ἐξ οὗ μετεωρίζοντες 8 ἐῤῥίσυτδυν αὗτον. Παυσανίας δέ. quo. ὅτι αὐτοχόωνος ὁ ἐξ αὐτοῦ τοῦ χώνου 

ἄλλην μηδεμίαν προσηλειφὼς ἐπισχευήν. καὶ οὕτω μὲν ἐνταῦϑα ἢ αὐτὸς ἀντωνυμία σύχκειται. ἡ. δέ γε 

αὐτόχϑων ἑστία ἡ τοῦ Χείρωνος ἀλλοίαν ἔχει τὴν σίνϑεσιν. δηλοῖ γὰρ τὴν αὐτοφυῆ καὶ σπηλαιώδη, 
ἣν ἕτερός τις λέγει αὐτόροφον. ὃ δὲ τῷ βασιλεῖ ἐλϑὼν αὐτόματος ἀδελφὸς εἰς δαῖτα ὁμοιότητα ἔχει 

ἄλλως πρὸς τὸν ἐφεξῆς που ῥηθησόμενον αὐϑέντην, ὃ ἐστι αὐτοφόντην. οἱ αὐτερέται δὲ ἄλλο τι δὴη- 

λοῦσιν, ὅτι δηλαδὴ οἱ αὐτοὶ ἐρέται εἰσὶ καὶ ὁπλῖται. ὅμοιον δὲ πρὸς τὸ αὐτοχόωνον τὸ αὐτοχάβδα- 

λον χαὶ τὸ παρὰ “Σοφοκλεῖ αὐτόξυλον ἔκπωμα, καὶ ὅλως ὕσα ἔργα οὐκ εἰς κάλλος ἐσχεύασται. 

( Vers. 854.) To δὲ χρεώμενος πλεονασμὸν ἔχει τοῦ ἕ κατὰ τὴν ἄρχουσαν, ὁποῖον καὶ τὸ μεμνέῳτο, 

οὗ τὸ ἀπαϑὲς δίχα τοῦ €, ὡς δηλοῖ παρὰ Σοφοκλεῖ i τὸ, οὐδαμῶς μεμνῴμεϑα. (Vers. 832.) Ev δὲ 

50 τῷ, εἴ οἱ xoi μάλα ᾿ἀπόπροϑι ἀγροὶ, ὅρα τὸ τῆς ἀντωνυμίας ἀόριστον εἴτε ἀγνώριστον. οὐ γὰρ 20 

| δῆλον ποίῳ οἷ, 0 ἐστεν αὐτῷ, μαχρὰν οἱ ἀγροὶ, ὡς nep ἄδηλον χαὶ τίς ὁ δώσων ἐν τῷ, ἀλλὰ παρέξει. 

εἰ μὴ ἄρα 7) ἔξωϑέν τις προσλίψεται τὸν τοῖ σόλου κτήτορα, 5 ἀναγάγῃ πρὸς τὸ χρεώμενος, ἵνα λέγῃ 

ὅτι ὃ χρώμενος. τῷ σόλῳ, εἴ οἱ καὶ μάλα μακρὰν ἀγροὶ πίονες, ἕξει αὐτὸν ἐπὶ πολύ. Τὸ δὲ, εἰ καὶ 

μάλα μακρὰν ἀγροὶ, δεὰ τοὺς καϑὸ ᾿βλλάδα τόπους εἴρηται. εἰ yaQ, φησι, καὶ ἀποχναίει τινὰ τὸ 

μήκιστον τῆς ὁδοῦ, ἀλλὰ τοιτοῦ σόλου χρειῶδές τε xai πολύχρηστον ἐφελκύσεται τὸν νικητὴν μὴ ἀμελὴς 

σαι γῦν αὐτοῦ. Τὸ δὲ πίονες αὔξει τὸ τοῦ σόλου μέγεϑος. οἱ γὰρ τοιοῦτοι χαὶ πολλοῦ TOU σιδήρου διὰ 

τὸ τῆς ἐργατείαρ᾽ Gvyróv τὲ καὶ ἐπιμελὲς δέονται. χεῖται δὲ καὶ εἰς βιωτικὴν παραγγελίαν, ὡς μὴ δέον 

ὃν ἀγροὺς κτασφαί που, εἰ μὴ γὴν εὑρήσει τις πίονα. ( Vers. 834.) T0 δὲ ἀτεμβόμενος σκορακιστέον 
piv dy γραφῇ" πεζῆ, δηλοῖ! δὲ xat νῦν συνήϑως τὸ στερισκόμενος. σκοπητέον δὲ διὰ ζητήσεως εἴτε καὶ 

ifo. ὁ Ἁπλῶς δίσχος σόλος ποῦ" εὕρηται; εἴτε xci μόνῳ τῷ αἀὐτοχοώνῳ χεχλήρωται τοὔνομα. χαὶ τοιαῦτα μὲν 

τὰ κατὰ τὸν; σύλον. (Vers: 836.) pro δέ, φησι, gpisvearóAeuog Πολυποίτης, ἂν δὲ ““εοντῆος id 

τερὸν μένος "ἀντιϑέοιο, ἂν δ᾽. «“ἴας Ἵ:λαμωνιάδης ; Ἀχαὶ δῖος Ππειὸς, δισκεύσοντες οὗτοι" ἐξείης 30 

δ᾽ ἵσταντο" σὄλον δ᾽ ἕλε δῖος ᾿Επειός" ἧχε δὲ δινήσας, ὡς oc" γέλασαν δ᾽ ἐπὶ πάντες ᾿“Ιχαιοί. δεύτε- 

Qog eve ἀφέηχε ““εοντεὺς, οΐος "Aonoc. τὸ τρίτον δ᾽ αὖὺ ἔῤῥιψε μέγας Τελαμώνιος Δἴας χειρὸς ἀπὸ 

σεϊβαρῆς; καὶ ὑπέρβαλε σήματα 'πάντα ἢ πάντων. ἀλλ ὅτε δὴ σόλον εἶλε μενεπτόλεμος Πολυποίτης, 

ὅσσον τίς v^ ἔῤῥιψε, χαλαύρωπα βουκόλος ἀνὴρ, ἡ δέ O^ ἐλισσομένη πέτεται διὰ βοῦς ἀγελαίας, 
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τόσσον παντὸς ἀγῶνος ὑπέρβαλε. τοὶ δ᾽ ἐβόησαν, oi ϑεώμενοι δηλαδή. xci ἔστι xol νῦν ἡ βοὴ διὰ 
τὸν νικητήν. Ὅρα δὲ κἀνταῦϑα τὸν ποιητὴν ἀφειδῆ τῶν ἐπιϑέτων συνήϑως. τὸν μὲν γὰρ νιχήσαντα 
Πολυποίτην δὶς μενεπτόλεμον λέγει, ὥς περ καὶ δῖον τὸν ᾿πειὸν, ὃς τέταρτος μὲν ἠρίϑμηται, πρῶ- 1458 
τος δὲ ἀφῆχε τὸν σόλον διά τε τὸ τῆς φράσεως συνεχὲς, καὶ ἵνα δὲ μὴ μακρὸς γέλως ταϑείη, &ÀX 
ἐγκοπείη ταῖς ἐφεξῆς ῥίψεσι. τὸ δὲ “Τεοντέα, ὃν ἁπλῶς ἀφεῖναι εἶπε μηδέν τι πλέον ἐπισημηνάμενος 
περὶ αὐτοῦ διὰ τὸ τῆς τοῦ σόλου ἀφέσεως ἀφανὲς, πλείοσιν ἐπιϑέτοις τῶν ἄλλων χοσμεῖ, εἰπών" 
“Ὠεοντῆος χρατερὸν μένος ἀντιϑέοιο, καὶ, “«Ἰεοντεὺς, ὄζος -4omog. τὸν δὲ Αἴαντα Τελαμωνιάδην καὶ 

4o μέγαν Τελαμώνιον Αἴαντα καλεῖ. Τὸ δὲ ἑξείης, ἕτερον ὃν τοῦ "μεταστοιχεὶ, τὴν κατὰ μέτωπον πάντως 

τάξιν δηλοῖ. (Vers. 840.) Τὸ δὲ, γέλασαν ᾽Αχαιοὶ, τὸ τῆς ῥίψεώς τε δηλοῖ ἀγεννὲς, καὶ ὅτι, φασὶν, 
οὐδὲ τοὺς πόδας τάχα διέστησεν, οὐδὲ τὰς χεῖρας τεχνικῶς ἐσχημάτισε. To δὲ ἀφέηχεν, ὡς περ καὶ τὸ 10 
ἧχε, ταὐτόν ἐστι τῷ ἔῤῥιψε. ( Vers. 845.) Τὸ δὲ, σήματα πάντα, τὰ τῶν δύο δηλοῖ. καὶ εἶχε μὲν δύο 
εἰπεῖν ἢ δοιώ" χαίρει δὲ πάντα λέγων xoi πάντας καὶ τὰ τοιαῦτα, ὡς μυριαχοῦ φαίνεται. εἰ δὲ ἐν τῷ 
ὑπέρβαλεν εἶχεν εἰπεῖν, ὑπέρπτατο σήματα πάντα, ἀλλ ἐσίγησεν αὐτὸ φυλάξας τὴν τοιαύτην λέξιν τῇ 
καλαύροπι, ἵνα μὴ τὴν τῶν δισκευτῶν ἀρετὴν αἰσχύνῃ ὡς μὴ βαρέος € ὄντος τοῦ δίσκου ἀλλ᾽ οἷον πτηνοῦ 

δι' ἐλαιρρότητα. e. τε 845.) Καλαῦροψ δὲ ῥόπαλον € ἐπικαμπὲς ἐν ἄκρῳ οὗ τὸ κάλον, ὃ ἐστι ξύλον, 
αὖ ῥέπει. ἅπαξ δὲ καὶ τοῦτο εἴρηται παρὰ τῷ ποιητῇ. ἴσως δὲ ὅμοιόν τι ἐστὶ καλαύροπι xci τὸ παρὰ 

Ocoxgiro ῥοιχὸν λαγώβολον. ἀπὸ τοῦ ῥέπειν γάρ τινὲς ἐτυμολογοῦσι καὶ τὸ ῥοικόν. πέτεται δὲ κατὰ 

βοῦς, ὅτε, φασὶ, τυχὸν χρὴ συμμιγείσας αὐτὰς διαχρῖναι. ( Vers. 847.) Τὸ δὲ, ὑπέρβαλε παντὸς 
ἀγῶνος, οὐκ ἐξ ὀρϑοῦ τὸ ῥῆμα ἔχει μετὰ γενικῆς, ἀλλ᾿ αὐτὸ μὲν ἀπὸ κοινοῦ προσυπακουόμενον ἔχει τὸ; 

δοσήματα πάντα, τὸ δὲ, παντὸς ἀγῶνος, ἔλλειψιν ἔχει προϑέσεως, ἵνα ἢ» διὰ παντὸς ἢ ἐπὶ παν" τὸς 20 
ἀγῶνος. Τὸ δὲ, τοὶ δ᾽ ἐβόησαν, τοῖς τε ϑεαταῖς ἔϑιμον πάϑος, καὶ τῷ ποιητῇ σύνηϑες ἐπιφώνημα, 

ὅμοιον τῷ; ἴαχον δ᾽ ἐπὶ πᾶντες ᾽Αχαιοὶ, χαὶ τῷ, ἀτὰρ χελάδησαν "Ayeuoí. τοῦ Ó αὐτοῦ τύπου χαὶ τὸ, 

οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπ᾽ αὐτῷ ἡδὺ γέλασαν,. καὶ τὸ, γέλασαν δ᾽ ἐπὶ πάντες "you, καὶ τὸ, λαοὶ δ᾽ αὖ 

ϑηεῦντό τε ϑάμβησάν τε. (Vers. 844.) ᾿Ιστέον δὲ ὡς οἱ κατὰ τὸν Πολυποίτην ἀφιέντες ἐν τῷ 
δισχεύειν ἀχρότονοι. ἐλέγοντο, χαϑά, φασι, δηλοῖ τὸ, “Ιππώναξ ὃ ποιητὴς, χαίτοι μικρὸς ὧν τὸ 

σῶμα καὶ λεπτὸς, ὕμως  ἀχρότονος οὗτος ἦν, ὡς πρὸς ἄλλοις χαὶ χενὴν λήκυϑον βάλλειν μέγιστόν τι 

διάστημα, καὶ ταῦτα τῶν ἐλαφρῶν σωμάτων, ὁποία καὶ ἡ κενὴ λήκυϑος, οὐκ ἐχόντων βιαίαν φορὰν 
διὰ τὸ μὴ δύνασϑαί, φασι, τὸν ἀέρα τέμνειν. ( Vers. 850.) Ὅτι τοῖς τοξευταῖς ᾿“ἰχιλλεὺς ἐτίϑει ἰόεντα 

6o σίδηρον, τουτέστι μέλανα, ὁμοίως τῷ, ἰοειδέα πόντον, ἢ ἐπι "τήδειον εἰς ἰοὺς, ἤγουν εἰς βελῶν ἐργα- 
σίαν, ἐξ οὗ νοεῖται ὃ καϑαρὸς, 1 γὰρ λεπτή, φασι, χατατομὴ χαϑαροῦ δεῖται σιδήρου, ) τὸν μά- 30 

λιστα ἰοῦ δεχτιχόν. εἶτα ἑρμηνεύων ὡς καὶ εἰδοπεποίηται ὁ τεϑεὶς σίδηρος, ἐπάγει, ὕτι χαὸ δ᾽ ἐτίϑει 

1339ϑδέχα uiv πελέχεας, δέκα δ᾽ ἡμι  πέλεχκα. οἷς ἐπιφέρων τὰ ἐφεξῆς φησίν" ἱστὸν δ᾽ ἔστησε νηὸς χυανο- 

πρώροιο τηλοῦ ἐπὶ ψαμμάϑοις, ἐκ δὲ τρήρωνα πέλειαν λεπτῇ μηρίνϑῳ δῆσε ποδὸς, ἧς ἄρ᾽ ἀνώγει το- 

ξεύειν" ὃς μέν χε βάλῃ τρήρωνα πέλειαν, πάντας ἀειράμενος πελέχεας χλισίηνϑε φέρεσθαι, D φερέσϑω" 

0g δέ χε μηρίνϑοιο τύχη ὕρνιϑος ἁμαρτὼν, ἥσσων γὰρ δι) κεῖνος, ὃ δ᾽ οἴσεται ἡμιπέλεκκα. Καὶ € ὅρα χὰν- 

ταῦϑα (Vers. 858.) συνηϑως προτεϑειμένον τὸν γὰρ σύνδεσμον" τὸ γὰρ ἀκόλουϑον οὕτως, ὁ δ᾽ οἴσεται | 
10 ἡμιπέλεκκα, ἥσσων ᾿γὰρ δὴ ἐχεῖνος" καὶ ὅτι ἐν τῷ, ὃς μέν κε βαλῃ πέλειαν, λείπει τὸ εἰπὼν 3j τι τοιοῦτον 1459: 

xat φασὶν οἱ παλαιοὶ ὅτι ἀπροσδοκήτως ἐνταῦϑα ὁ ποιητὴς ἀπὸ τοῦ διηγηματικοῦ μετέβη ἐπὶ τὸ. ups 

TIXOV. ἕως uiv γὰρ TOU, ἀνώγει τοξεύειν, αὐτὸς ὃ ποιητὴς διηγεῖτο" ἀπὸ δὲ TOU, ὃς εἰὲν βάλῃ τρή- 

ρωνα πέλειαν καὶ ἑξῆς, μιμεῖται, τί ἂν εἶπεν ὃ Apa. οὕτω χαὶ πρὸ τούτου ἐσχημάτισται τὸ μηκέτ᾽. AQ. | 

ἐρείδεσϑον καὶ τὰ ἑξῆς. ( Vers. 854, )' Ἰστέον δὲ ori τῷ, πέλειαν δῆσεν ἐκ ποδὸς, συναχουστέον τὸ 

20 χαὶ καϑεσϑῆναι τὴν πέλειαν εὐθὺς καὶ δοῦναι εἰς σχοπὸν βέλους Κκέἑαυτήν᾽ καὶ ὕτε παροιμία ἐπὶ τῶν 

ἁπλουστάτων τὸ ἡμένη πελειὰς διὰ τὸ εὔηϑες τοῦ ζῴου. (Vers. 851.) Τὸ δὲ ἡμιπέλεχχα διὰ μέτρον 
χαἀνταῦϑα ὡς καὶ ἐν Οδυσσείῳ διπλάζει τὸ Z . σημαίνει δὲ μονοστόμους πελέκεις. xai δοχεῖ trixov. 

utr χαὶ κοινὸν εἶναι τὸ σιελέχεας, Αἰολικὸν δὲ τὸ ἡμιπέλεχχα. xal ἢν μὲν χαὶ τὸ πελέκεας δυσχερὲς εἰς 

μέτρον, εἰ μὴ συνίζησαν αἱ δύο τελευταῖαι βραχεῖαι εἰς nto μακράν" τὸ δὲ ἡμιπέλεκχα οὐδ᾽ «v αὐτὸ 
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χρηστὸν ἐγένετο ἡρωικῷ ἔπει δίχα τῆς τοῦ x διπλόης. (Vers. 852.) Τὸ δὲ, ἱστὸν ἔστησε, τρόπος ἐστὶν 
ἐτυμολογι"κὸς, κείμενος καὶ ἐν ᾿Οδυσσείῳ ἐπὶ τοῦ τῆς Πηνελόπης ἱστοῦ. Τὸ δὲ vnog πρὸς διαστολὴν 30 
τοῦ ὑφαντικοῦ εἴρηται ἱστοῦ. Τὸ δὲ χυανοπρώρου παρατετήρηταιν διεστάλθαι τῶν τοῦ Ὀδυσσέως. 
μόναν γὰρ, ὡς καὶ προϊστόρηται, αἱ ἐξ ᾿Ιϑάκης νῆες μιλτοπάρῃοι. ( εὐ5. 853.) Τὸ δὲ τηλοῦ διὰ 
τὴν τοξικὴν ἑχηβολίαν εἶπε, καὶ διότι τὸ τόξον τηλεβόλον ἐστὶν ὄργανον. (Vers. 854.) Μῆήρινϑος. δὲ 
λεπτὴ σχοῖνος. ἡ δὲ ταύτης χυριολεξία movi. πεποίηχε, πεντάκις ἐνταῦϑα χρησαμένου τοῦ ποιητοῦ 
τῇ λέξει. "Ioréov δὲ ὅτι Ὅμηρος μὲν μήρινϑον οἶδε, Παυσανίας δὲ xol μετὰ τοῦ δ σμηρίνϑους τινάς" 

λέγει γὰρ ἐν τῷ καϑ' αὐτὸν λεξικῷ ὅτι σμήρινϑοι δεσμοὶ ἢ ἢ σπασμοί. Πλάτων Νόμων πρώτῳ" ταῦτα 
τὰ πάϑη, νεῦρα ἢ σμήρινϑοί τινες ἐνιοῦσαι, σπῶσί re ἡμᾶς καὶ ἀλλήλοις ἀνθέλχουσιν. ἐκ τοῦ μερί- 

10 ἕεσϑαι δὲ ἡ λεπτὴ μήρινϑος τροπῇ, ὁποίαν πάσχει zai τὸ μερμηρίζειν καὶ ὃ μηρὸς καὶ μέρμηραι αἱ 
φροντίδες. δο"χοίη γὰρ ἂν συντεϑεῖσϑαι μὲν καὶ ἐστοιβάσϑαι τὸ παχὺ, μεμερίσϑαι δὲ τὸ λεπτόν. áo 
λεπτὴ δὲ ἡ μήρινϑος, ἵνα διακοπεῖσα μετ᾽ ὀλίγα Gov καὶ ἀπολύσασα τὴν πέλειαν ἀστεῖον ἀποτελέσῃ 
τὸν ἄεϑλον. ἥσσονα δὲ λέγει τὸν τοῦ μηρίνϑου μὲν τυχόντα, τῆς δὲ ὄρνιϑος ἁμαρτόντα, ἐπεὶ κἂν τοῦ 
λεπτοτάτου ἔτυχεν. ἀλλ᾽ OUy ἑκών. τί γὰρ μὴ μᾶλλον τοῖ μείζονος τυγχάνει, ὃ καὶ εἰς σχοπὸν κεῖται; 
καὶ ἱστέον ὡς, εἰ μὴ προεῖπε τὸ περὶ τῆς μηρίνϑου, εἶχεν ἂν ὕστερον λόγους, χαϑά φασι καὶ οἱ πα- 
λαιοὶ, ὃ τῆς μηρίνϑου τυχὼν, ἀντιποιούμενος τοῦ ἄϑλου, ὡς οἷα τοῦ δυστυχεστέρου ἐπιτυχών. ἔστι 
δὲ ἡ εἰς τοῦτο παλαιὰ φράσις τοιαύτη, ὡς, εἰ μὴ προεῖπε περὶ τῆς μηρίνϑου, ἐναγώνιον ἂν ὕστερον ἦν 
συμβεβηκός. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τοιοῦτόν τι καὶ τὸ κατὰ τὸν περιφερόμενον χρυσοῦν δακτύλιον, ὃς τριχὸς 
μὲν ἐξήρτητο, ἐκρέματο δὲ ὑπὲρ στομίου φρέατος. καὶ ἔδει τοῦ δακτυλίου διοϊστεῦσαι τὸν εἰς τοῦτο 

20 λαχόντα. εἰ μὲν δὴ τούτου ἔτυχεν, εὐστόχησεν ἄν" εἰ δὲ τὴν τρίχα ἔβαλε, τῷ λεπτοτάτῳ μὲν προσέ- 
βαλεν, ἔξω δὲ σχοποῦ τοξεύσας εἶχεν οὐδὲν χάριτος. ὅτι δὲ δυσχερὲς ἐνταῦϑα καὶ τὸ τῆς περιστερᾶς, 
δῆλον. τοῦ ἑνός τε γάρ, φασι, δέδεται ποδὸς, πτερυσσομένη δὲ δυσχερής ἐστιν εἰς βολήν. χατὰ δὴ 
ταύτης κληροῦνται ἃ ὥς πὲρ *oi ἱππεῖς ἐν τῷ πρώτῳ ἀγῶνι" οὕτω νῦν οἱ τοξόται. χλύ θους γάρ, φησιν, 50 

ἐν χυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλον ἑλόντες, inei zoi ἐν αὐτοῖς ἐξ ἀνάγκης δεῖ εἶναι τὸ πρῶτον χαὶ τὸ δεύ- 

τερον. xai τὸ μὲν τῆς τύχης ἔσχε ( Vers. 862.) Τεῦκρος. πρῶτος γὰρ χλήρῳ ἔλαχε. τὰ δὲ εἰς ἀρετὴν 

οὐκ ἐπιτυχῶς ἔσχεν, ἐπεὶ μηδ᾽ αὐτὸς εὔξατο, καϑὰ φανεῖται. αὐτίκα μὲν γὰρ ἰὸν ἧκεν ἐπικρατέως, οὐδ᾽ 
ἠπείλησεν ὁ ἄνακτι ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν χλειτὴν ἑχατόμβην, O δήπου xoi περὶ ἄλλου τινὸς προε- 

γράφη. ὕρνιϑος μὲν ἅμαρτε, μέγηρε γάρ οἱ τὸ γ᾽ ̓ Απόλλων" αὐτῶρ ὃ Ced βάλε πὰρ πόδα, τῇ 

δέδετ᾽ ὄρνις, ἀντιχρὺ D ἀπὸ μήρινϑον τάμε πιχρὸς ὀϊστός. ἡ μὲν ἔπειτ᾽ ἤιξε πρὸς οὐρανόν. n δὲ 

So παρείϑη μήρινϑος, 0 ἐστιν ἐχαλάσϑη ποτὶ γαῖαν. ἀτὰρ χελάδησαν ᾿Ζ'χαιοί. σπερχόμενος δ᾽ ἄρα 

( Vers. 870.) Ἵηριόνης ἐξείρυσεν, 0 ἐστιν ἐξείλκυσε, χειρὸς, τῆς τοῦ Τεύκρου δηλαδὴ, τόξον. Poe 

δὴ ὀϊστὸν ἔχε, ἤγουν εἶχε, πάλαι ὡς ἴϑυνεν. αὐτίχα δ᾽ ἠπείλησεν ἑκηβόλῳ ᾿πόλλωνι ἀρνῶν ἑκατόμβην, 

ὁποίαν που καὶ ὃ Πάνδαρος, ὡς οὕτως εἰωϑὸς ὃν εὔχεσθαι τοὺς τοξεύοντας. ὕψι δ᾽ ὑπαὶ νεφέων εἶδε 

τρήρωνα πέλειαν. τῇ ῥ᾽ ὅγε, ἤγουν ἐχεῖ δὴ οὗτος, δινεύουσαν ὑπὸ πτε ἑρύγ og βάλε μέσσης, ἢ μέσσην" 

ἀντιχρὺ δὲ διῆλϑε βέλος" τὸ μὲν ἂψ ἐπὶ γαίῃ πρόσϑεν Μηριόναο * πάγη ποδός᾿ αὐτὰρ ὕρνις ἱστῷ τῷ 60 

ῥηϑέντι ἐφεζομένη αὐχέν᾽ ὑπεχρέμασε, σὺν δὲ πτερὰ πυχνὰ λίασϑεν, ἤγουν ἡ δὲ τῶν πτερῶν πυχνότης 

ἐξέκλινεν, ὡς 7 ἀραιωϑεῖσα τῇ παρέσει ἢ ψιλωϑεῖσα τῇ βολῇ. ὠχὺς δ᾽ ἐκ μελέων ϑυμὸς πτάτο, τοῦτο 

14600; τὸ τοῖς ὠκυμόροις ἐπιλεγόμενον" τῆλε δ᾽ ἀπ᾿ αὐτοῦ χάππεσε, μιχρόν τι δηλαδὴ ἐπικαϑεσϑεῖσα τῷ 

τῆς νηὸς ἱστῷ, εἶτα ἐν τῷ ἐχπετασϑῆναι ἐκψύξασα xoi καταπεσοῦσα. λαοὶ δ᾽ αὖ (Vers. 881. ) 

40 ϑηεῦντό τε, ὡς καὶ προιγράφη, ϑάμβησάν τε, μάλιστα μὲν δηλονότι τὸ τοῦ Μηριόνου περισπερχὲς 
xal εὔστοχον , τάχα δὲ καὶ τὸ τοῦ Τεύχρου δυστυχὲς, ἐφ᾽ οἷς οὕτω παρ ̓ ὀλίγον ἦλϑε τοῦ "τυχεῖν, χαὶ 1334 

τὴν τοῦ OlOTOU δὲ κατάπτωσιν ἐγγὺς τοῦ Mijgióvov, καὶ ὡς ἡ ὄρνις, μὴ ἔχουσα πόῤῥω που φυγεῖν, χα- 

ϑῆκεν i ἑαυτὴν αὖϑις ὅϑεν ἐξεπετάσϑη. ἔχει δέ τι γραφικὸν εἷς ϑέαν καὶ τὸ τοῦ αὐχένος ἀποχρέμασμα, 

καὶ 7 TOY πτερῶν χαλαρότης, ὑποίαν xai Πίνδαρος Ὁμηριχῷ ζήλῳ ἐπὶ τοῦ χατὰ τὸν Δία ἔπλασεν 

ἀετοῦ. ( Vers, 877: ) ̓ Ιστέον δὲ ὡς ἡ πρὸ ποδὸς τοῦ Μηριόνου χατάπτωσις τοῦ βέλους νοεῖν δίδωσιν, 

ὅτι τμηϑήσης τῆς μηρίνϑου ἐπάνω αὐτοῦ ἐπετάσϑη ἡ πελεία, καὶ οὕτω βληϑείσης αὐτῆς κατῆλϑε 
ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ Irrap. Tow. IV. id 
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τὸ βέλος ὡς ἐπὶ τὸν βαλόντα κατά τινα χάϑετον. (Vers. 870.) Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι πολλῶν ἐκδό- 
σεων Ὁμηρικῶν γενομένων, ὡς καὶ προδεδήλωται, ἡ δ] ασσαλιωτικὴ ἔχδοσις κατὰ τοὺς παλαιοὺς δυσὶ 
τόξοις χρωμένους ἐνταῦϑα τοὺς ἠγωνισμένους ποιεῖ, μεταγράφουσα οὕτως " σπερχόμενος δ᾽ ἄρα η- 
ριόνης ἐπεϑηκατ᾽ ὀϊστὸν τόξῳ" ἐν γὰρ χερσὶν ἔχε πάλαι ὡς ἴϑυνεν. ᾿Δντίμαχος δὲ οὕτω γράφει" σπερ- 
χόμενος δ᾽ ἄρα Majore ἐξείρυσε Τεύχρου τόξον" χερσὶ δ᾽ οἱστὸν ἔχεν πάλαι ὡς ἴϑυνεν, συντρέχων 

μὲν αὐτὸς τῷ Ὁμήρῳ, σαφέστερον δὲ μεταγράψας. ἑνὶ γὰρ τόξῳ ἠγωνίσαντο οἱ τοξόται, ὡς xat 
10 "οἱ δισχευταὶ σόλῳ ἑνί. διὸ τοξεύσαντος Τεύκρου ἁρπάξει τόξον ὁ ὃ Λῖηριόνης κατὰ σπουδὴν, ὡς ἂν μὴ 

φύγῃ τὸ πτηνόν. Ὅρα δὲ χαὶ ὅτι φεύγων ὃ ποιητὴς παρήχησιν φλύαρον οὐδαμοῦ τὸν Μηριόνην τῇ 

μηρίνϑῳ παρέϑετο , i ἵνα μὴ δόξῃ παιγνήμων εἰναι, ἴσως δ᾽ ἄν τις οἰηϑείη ὡς διὰ τοῦτο χαὶ τὸν Τεῦ- 

xgov ἁμαρτόντα μὲν πλάττει τῆς ὄρνιϑος, τυχόντα δὲ τῆς μηρίνϑου, ive μὴ μεμνημένος ἐγγὺς Mny- 
ριόνου καὶ μηρίνϑου περιπέσοι ἄχων ψυχρότητι. (Vers. 863.) To δὲ à ἐπικρατέως οὐ μόνον γενναιότητα 

δηλοῖ ῥωμαλέαν ἀνδρὸς, ἀλλά τι καὶ ψεκτόν" ἀγερωχίαν γὰρ ἀλαζονικὴν, Óv ἣν οὐδὲ εὔξατο Τεῦκρος 

ἀρνῶν ἑκατόμβην. 0 xci σημείωσαι διὰ τὸ ἀκύρως λεχϑῆναι χατὰ τὸ, νέκταρ ἐφνοχόει" xal ἵπποι 
ἐβουχολοῦντο" καὶ, ἐχειρονόμησε σχέλεσι" καὶ, ἐκέρασεν ἐν χρυσῷ δέπαϊ" μάλιστα δὲ χατὰ τὸ, ὠῶν 
ἑκατόμβην, καὶ ὅσα τοιαῦτα προεσημειώϑησαν. μοσχαρίων μὲν γὰρ ἑκατόμβην à ἔστιν εἰπεῖν, ἀρνῶν δὲ 
οὐχ ἂν κυριολεχτιχῶς. Τὸ δὲ, οὐδ᾽ ἠπείλησεν ἄνακτι, ἀσαφῶς ἔχει χαὶ διϑυραμβικῶς, οἷα ἠπειγμένως 

φρασϑέν. xoi τέως μὲν μετ᾽ ὀλίγον διασαφεῖται τὸ ἄναχτι ἐν τῷ, μέγηρε γὰρ ᾿Δπόλλων, ὡς τοῦ 
᾿Απόλλωνος ἐξοχικῶς ῥηθέντος &voxrog. ἑξῆς δὲ αὐτίχα τὸ ὅλον περιφραστικῶς ἑρμηνεύεται νόημα ἐν 

ϑοτῷ, ἡπείλλησεν ᾿Δπόλλωνι ἀρνῶν ἑκατόμβην, τουτέστιν ηὔξατο, ἀφ᾽ οὗ xoi ἀπειλὴ ἡ μετά τινος ἀρᾶς 

ἐχφόβησις. γίνεται δὲ τὸ μὲν μεγαίρειν ἀπὸ τοῦ μέγα καὶ τοῦ αἴρω" ὃ γὰρ μεγαίρων ἤτοι φϑονῶν τὸ 
μεγαλεῖον αἴρει. πως τοῦ φϑονουμένου. Τὸ δὲ ἀπειλεῖν ἐπὶ μὲν εὐχῆς κατὰ τοὺς παλαιοὶς παρὰ τὰς πέλας 

ἤτοι φιάλας, αἷς ἔσπενδον, πλεονασμῷ τοῦ (*. ἐπὶ δὲ τῆς ὁργ λου “παρὰ τὸ ἄπο ἐλέους εἰναι ἢ ἄπο εἰλεῖν 

ἀφοριστικῶς τὸν ἐκφοβούμενον. (Vers, 868. ) Τὸ δὲ, πρὸς οὐρανὸν, ὅτι τὸ ὑψοῦ δηλοῖς ἑρμηνεύει 

ó ποιητὴς, εἰπών" ὕψι δ᾽ ὑπαὶ γεφέων, ἤγουν ὑψοῦ ὑπὸ τὰ νέφη. ὃ ἐστιν ὑποχάτω τῶν νεφρῶν. Q πὲρ 
ὅμοιον καὶ τὸ, ὑπὸ πτερύγος β βάλε μέσης, ἤγουν ὑπὸ τὴν πτερύγα. ( Vers. 871. ) Ev δὲ τῷ, oiorov 
ἔχε πάλαι, φανερῶς τὸ πάλαι ἐπὶ ὀλιγίστου χρόνου ἔϑετο, ταὐτὸν ὃν τῷ πρότερον. ( Vers. 875. ) To 
δὲ πτερύγος, Ὁ δηλοῖ τὸ σαρκῶδες τῆς πτέρυγος, κἀνταῦϑα ὡς καὶ ἐν τῇ D ῥαψῳδίᾳ παροξύνει Apt- 
σταρχος, τῶν ἄλλων προπαροξυνόντων ὡς τὸ, ὄρτυγος. ( Vers. 879.) Τὸ δὲ ἀπεκρέμασεν οὐχ ἔχει 
μεταληφϑῆναι εἰς λέξιν κρείττονα. "(Υ̓ εγ5. 886.) Ὅτι ἡ ἥμονες ἄνδρες, 0 ἐστιν ἀκοντισταὶ, ἀνέσταν" 
ἂν μὲν ἄρ᾽ ᾿“τρείδης εὐρυχρείων 4 auéurQy, ἂν δ᾽ ἄρα Μηριόνης, ϑηράπων ᾿Ιδομενῆος, ὃν 
7 προσεχὴς γίκη τῆς τοξείας ἐπῆρεν. Ὄγδοος δὲ καὶ τελευταῖος οὗτος ἀγὼν, ἐν ᾧ πρὸς ̓ ἀχιλλέως τεϑῆ- 

γαι φησὶν εἰς ἀγῶνα κατὰ μὲν δολιχόσχιον i ἔγχος, κὰδ δὲ λέβητ᾽ ἄπυρον, ἤγουν, ὡς προεγράφη, ἀπύ- 
ρωτον, βοὸς ἄξιον, ἀνθϑεμόεντα, ἤγουν ἀνϑηρὸν, 5 ἀναϑηματικὸν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ προγέγραπται, 

10 

20 

ὅο 

᾿Δχιλλεὺς δὲ κωλύει ( Vers. 890.) ἀγωνίσασθαι τὸν βασιλέα. εἰπών" ᾿Δτρείδη , ἔδμεν γὰρ, ὅσον προ-1461 

4ρ βέθηχας ἁπάντων, ηδ᾽ ὅσσον δυνάμει τε καὶ ἥμασιν ἔπλευ ἄριστος" ἀλλὰ σὺ μὲν τόδ᾽ ἀεϑλον 8 ἔχων 

κοῖλας ἐπὶ νῆας ἔρχευ, τὸν λέβητα δηλαδὴ τόνδε τὸν 7) ὑποδεδειγμένον 1 7). καὶ δεδομένον εὐθύς" ἀτὰρ 

δόρυ Μηριόνῃ ἥρωι πόρωμεν, ἤτοι δώσωμεν, εἰ σύ γε σῷ ϑυμῷ ἐϑέλεις" κέλομαι γὰρ ἔγωγε. xai 

ὃ βασιλεὺς πείϑεται ( Vers. 895. ) «ei λαβὼν περικαλλὲς eio» Ταλϑυβίῳ τῷ κήρυχι δίδωσιν, ἢ ὥστε 

εἰς τὰς σχηνὰς καταϑέσϑαι, ἢ «era τινας, ὡς “δῶρον αὐτὸν ἔχειν, μεγαλοψύχως χαὶ βασιλικῶς. 
( Vers. 887.) Καὶ ὅρα ὅτι καὶ μὴ ᾿Δχιλλέως εἰπόντος, ὄρνυσϑε, οἵ xai τούτου ἀέϑλου πειρήσεσϑε, 

50 ἢ ἄνδρε δύο περὶ τῶνδε κελεύομεν ἀγωνίσασθαι, ἢ ὅτι ἥμονας ἄνδρας. τάδε Gc Aa δεκδεγμένα κεῖται 
ἀγῶνι, ἢ ὅτι ὃς βάλῃ τοιῶσδε, ἐχεῖνος οἴσεται τόδε, ἃ δὴ προέλεγε τῶν ἀγώνων ὃ ̓ ἀχιλλεὺς, ὅμως &yé- 

στῆσαν ᾿Δγαμέμνων xal Mijgiórig ἀγωνιούμενοι. χαὶ τάχα μὲν χατὰ τὸ σιωπώμενον ἔφη. τοιοῦτόν τι 

χἀνταῦϑα ὃ ἀγωνοθέτης" ἴσως δὲ καὶ ἐπεὶ ὕστερος πάντων 5v ὃ τῶν ἡμόνων ἀγὼν, οὐκ ἀναμένουσιν 

οἱ ἀϑλεύσοντες κήρυγμα. χαλῶς δέ, φασιν, ἀγῶνα τοιοῦτον ὃ βασιλεὺς ἀγωνίξεται, ἔνϑα οὐχ ἦν 

ἀγάγκη τῆς βασιλικῆς γυμνοῦσϑαι στολῆς. ἠγωνίζοντο δὲ οἱ ἀκοντισταὶ, χαϑὰ καὶ οἱ δισχευταὶ, τίς 

— — - ο΄ 
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πλέον ἀκοντίσας ἥσει, ὅ ἐστι πέμψει, ἀφήσει. φησὶ γοῦν Ὀδυσσεὺς παρὰ Φαίαξι, δουρί δ᾽ ἀκοντίξω, 

ὅσον οὐκ ἄλλος τις ὀϊστῷ. ϑαῤῥεῖ δὲ τὸν ἀγῶνα ὁ βασιλεὺς ὡς πανταχοῦ ἀκοντιστὴς ὧν εὔστοχος. Ὅρα 

δὲ χαὶ ὅτι ἐν μὲν τῷ πρώτῳ ἀγῶνι πολλοὺς χαὶ ποικίλους ἐκένωσε λόγους Ó ποιητὴς, τῷ δὲ τελευταίῳ 

ἐπεξῆλϑε συντομώτατα, καὶ ὡς ἐκεῖ τὸ καὶ ὧδε βασιλεὺς ἀγωνίζεται, ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἐχεῖ ἐπὶ τῷ δευτερείῳ 
ἤρισεν, ὃ δ᾽ ἐνταῦϑα τὸ πρωτεῖον ἔχει ἀναμφήριστον. Ὅτι δὲ οὐδ᾽ ἀχλεὴς ὁ ὃ ὕστερος ἀγὼν, ὃ βασι- 

λεὺς δείκνυσιν ὁ Ο τοῦτον καϑυποδύς. εἰ δὲ καὶ μὴ πολυτελὴς οὗτος κατὰ τὸ ἐπαϑλον, ἀλλ ὃ βασιλεὶς 

φιλότιμος; οὐ μὴν φιλοχρήμων ἢν» χαὶ ὡς ᾿ἀχιλλεὺς ὠνείδισέ που, φιλολ χτέανος" διὸ οὐδ᾽ ἀνέστη ἐπί 6o 
τιν: ἀέϑλῳ ἑτέρῳ, οὗ μεῖζον τὲ ἔπαϑλον, ἀλλ᾽ iv τῷ τελευταίῳ καὶ οὐδὲ ἄλλως πολυζήλῳ, τιμῶν 

οὕτω καὶ ἑαυτὸν ὡς οὐ φιλοχρήμονα, καὶ τὸν κείμενον Πάτροχλον, καὶ δι᾿ αὐτοῦ τὸν ᾿“χιλλέα. 
10 ( Vers. 890. ) Ev δὲ τῷ, ἴδμεν γὰρ ὅσον προβέβηχας καὶ i ἑξῆς, ὅρα πάλιν τὸν γὰρ σύνδεσμον προτε- 

ϑέντα, οὗ ἀπόδοσις τὸ, ἀλλὰ σὺ uiv, ἰσοδυναμοῦν τῷ, σὺ μὲν δὴ, ἵνα λέγῃ» ὅτι ἐπεὶ ἴσμεν ὅσον 

ὑπερέχεις τῶν ἄλλων, σὺ μὲν δὴ τόδ᾽ ἄεϑλον ἔχε. πϑλλὴ δὲ τοῦ τοιούτου σχήματος χρῆσις καὶ ἐν 

Ὀδυσσείᾳ. Τὸ δὲ προβέβηκας ἀντὶ τοῦ ἁπλῶς προέχεις. διὸ καὶ γενικῇ συντάσσεται, ἀσυνήϑως μέν- 

Ἄζρι. κυρίως δὲ προβεβηκέναι ἐπὶ τῶν ἐν ὁδῷ ἢ δρόμῳ προβαινόντων. ἐξ αὐτοῦ δὲ καὶ ἡλικίᾳ καὶ1 33 
ἁπλῶς χρόνῳ προβεβηχέναι τις λέγεται. ( Vers. 886.) Hua δὲ τὸ ἀκόντισμα, καὶ ἥμων ὃ ἀκοντιστὴς, 
παρὰ τὸ Vue ἥσω τὸ πέμψω, ὅϑεν καὶ ὃ ἀφέτης καὶ ἡ ἀφετηρία. ( Vers. 890.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτε 
τὸ μὲν, ἴδμεν ὅσον προβέβηκας ἁπάντων καὶ ὅσον δυνάμει ἔπλευ ἄριστος, ὑψηλῷ πρέπει ἀνδρί. εἰ δὲ 
καὶ νοήμων ἐχεῖνος, δύναται παρῳδηϑέντος τοῦ, ἥμασι ῥηθῆναι δυνάμει rs καὶ νοήμασιν ἄριστος. 
(Vers. 894.) Τὸ δὲ, ἀτὰρ ποιήσομεν τόδε, εἰ σύ γε σῷ ϑυμῷ ἐϑέλεις" κέλομαι γὰρ ἔγωγε, ἤϑους 

20 ἐστὶν εἴκειν φίλῳ ἐθέλοντος. Ενϑα καὶ σημείωσαι τὸ χέλομαι ἁπλῶς λεχϑὲν ἀντὶ τοῦ ϑέλων λέγω. 
οὐ γὰρ ἂν ὁ ̓ Αχιλλεὺς δεσποτικῶς τῷ βασιλεῖ κελεύειν ἐρεῖ. μυριαχοῦ δὲ τὸ τοιοῦτον εὕρηται σημαινό- 
μένον. Ὡς δὲ τὸ, κατὰ μὲν ἔγχος, κατὰ δὲ λέβητα Ó xs, καὶ τὸ, ἀνέσταν, ἂν μὲν ἄρα ᾿Δγαμέμνων, 

ἂν δ᾽ ἄρα Μηριόνης, ἀναφορικὸν χάλλος ἔχουσι, δῆλον. ( Vers 891.) δύναμιν δὲ χἀνταῦϑα τὴν 

ἰσχὺν, 0 ἐστι ῥώμην, ἔφη, καϑὰ καὶ ἐν τῷ, ἀμυναίμην, εἰ μὴ δύναμίς γε πάρεστιν. 
^5 

ρου] θὲ dp Hueso mus ΘΜ Ἢ ΘΟΕ 10 

Bod I x. 

Ζεὺς κηδόμενος “Ἕχτορος Θέτιν πρὸς Ada πέμπει, ὕπως ἀποδῷ τοῦ ἥρωος τὸ σῶμα, Ἶριν 

δὲ πρὸς Πρίαμον, ὕπως λύτρα κομίσας ᾿Δχιλλεῖ τὸν νεκρὸν τοῦ παιδὸς ἀπολάβοι. ὁ δὲ προπεμφὺ εἰς 

ὑπὸ “Ἑρμοῦ. καὶ κοιμίσας τοὺς ᾿βλληνικοὺς φύλακας, παραγίνεται πρὸς pida, zal ἱκετεύσας 

30 αὐτὸν ἀπολαμβάνει τὸν υἱόν. xci *avexouíceg εἰς τὴν πόλιν ϑάπτει, καὶ ἐπ᾿ αὐτῷ δεῖπνον ἄγει. — 20 

1469 I4IA40X $&. OMHPOY PAWPOQIAIA. 

Ὅτι ἐπιγραφὴ τῆς ῥαψῳδίας ταύτης ἔμμετρος αὕτη" o, νέκυν "Exropa πατρὶ λύτρων πόρεν 

ὠχὺς ᾿Αχιλλεὺς, χοινὴ δὲ ἥδε" "Exropog λύτρα. (Vers. 1.) Ὅτι ἀχροστιχὶς τῶν πρώτων πέντε τῆς ῥα- 

ψῳδίας ταύτης ἐπῶν λεύκη, O περ καί τι πάϑος δηλοῖ σωματικὸν, χαὶ εἰς "φυτοῦ δὲ τέϑειται ὄνομα. 30 

ovx ἐπιτηδεύϑη δὲ τῷ ποιητῇ, ἀλλ᾽ οὕτω παρατυχὸν τὸ τῆς ἀχροστιχίδος συνέπεσεν, ὑποῖα καὶ ἄλλα 

παραπίπτουσιν, εἰ xal μὴ τοιαῦτα. τῶν τινὲς γοῦν παλαιῶν ἀστείως mtu ἐργαζόμενον ἐζήτουν στίχους 

εἰρέσϑαι, ἐν οἷς ἢ τὰ τέλη καὶ αἱ ἀρχαὶ εἰς τὸ αὐτὸ φωνῆεν κατέληγον» οἷον, ἀλλ᾽ ἄγε νῦν μάστιγα 

χαὶ ἡνία σιγαλόεντα, καὶ, εὗρε “Τυκάονος υἱὸν ἀμύμονά τὲ χρατερόν τε, ἢ ἐφ᾽ ὧν στίχων ἀπὸ πρώτης 

es ἐσχάτης, συλλαβῆς δηλοῦται κύριον ὄνομα, οἷον, «Αϊας δ᾽ ἐχ “Σαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νῆας, 

4o "3j ὧν στίχων ἡ κεφαλὴ χαὶ ὃ ποὺς σχεύους ἀπαρτίζει ὄνομα, οἷον PE μὲν ἀναφαίνεται ἐν τῷ, ὁλλο- 4o 
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332 PB OQ E oA ud 05 Wweoseas 

μένων Δαναῶν 0A Log geret ἐν φρεσὶ ϑυμὸς, ὖλος δὲ ἐν τῷ, μυϑεῖται κατὰ μοῖραν, ἅ περ κ᾽ οἴοιτο καὶ 

ἄλλος. λύρη δὲ ἐν τῷ, λὺγ góc ἐὼν, μή πού τι καὶ μεῖζον ἐπαύρῃ. οὕτω δὲ καί τινα ἐδώδιμα στίχοι 

φαίνουσιν ἐν ταῖς αὐτῶν ἀρχαῖς καὶ λήξεσι. κεῖται γὰρ ἄρτος μὲν ἐν τῷ, ἀργυρόπεζα Θέτις, ϑυγάτηρ 
ἁλίοιο γέροντος, μῆλα δὲ ἐν τῷ, μή τι σὺ ταῦτα ἕκαστα διείρεο, μηδὲ μετάλλα. οἱ δὲ ταῦτα ἐνοπτρι- 

50 σάμενοι παρὰ τῷ ποιητῇ. εὑρόντες παρ᾽ αὐτῷ xoi ἄσιγμον ἔπος τὸ, mavr ἐϑέλω δόμεναι καὶ οἴκο- 

ϑὲν ἄλλ ἐπιδοῦναι, ἀρχὴν ἐνδεδώκασιν εἰχαίου ζήλου καὶ πόνου τοῖς ὕστερον, λέγεται γοῦν καὶ Πιν- 
δάρῳ πονηϑῆναι ἀσιγμοποιηϑεῖσα ᾧδὴ, καὶ τῷ “Ερμιονεῖ δὲ “άσῳ ἄσιγμος ὕμνος εἰς Δήμητραν. Ὅτι 
οἰχεῖον λύσει ἀγῶνος 1) ἁπλῶς συνάξεως λαοῦ τὸ, λῦτο δ᾽ ἀγὼν, λαοὶ δὲ ϑοὰς ἐπὶ νῆας ἕκαστον 
ἐσκίδναντ᾽ ἰέναι. Ayo δὲ xal νῦν τὸ πλῆϑος. παρὰ δὲ Βοιωτοῖς ἀγὼν τοὺς παλαιοὺς ἡ ἀγορά. ὅϑεν 
καὶ ἀγορανόμος ὃ ἀγωνάρχης, χαὶ παρ᾽ «Αἰσχύλῳ ἀγώνιοι ϑεοὶ οἱ ἀγοραῖοι. ἐτυμολογεῖται δὲ ἀγὼν 10 
ἢ παρὰ τὸ ἄγω, ἢ ἀπὸ ᾿ἡγώνου, ἡνιόχου, φασὶ, Πέλοπος, " παρὰ τὴν ἃ στέρησιν χαὶ τὴν γωνίαν ἀγὼν, 

60 οἱονεὶ τόπος κυχλωτερὴς , γωνίαν οὐκ ἔχων, καὶ διὰ τοῖτο εὑρύς" καὶ Ὅμηρος "γὰρ φϑάσας ἱερὸν κύχλον 
ἔφη τὴν ayogdv, καὶ Σοφοκλῆς δέ που κυχλόεντα ϑῶκον ἀγορᾶς εὐκλεῆ λέγει, xal Εὐριπίδης δὲ οὕτως [463 

οἶδεν ἐν τῷ, ἀγορᾶς χραίνων κύκλον. es 3. ) Ὅτι λύπην ᾿Αχιλλέως v ὑπογράφων. τὴν ἐπὶ Πατρόκλῳ, 
δι ἣν καὶ ἄσιτος καὶ Gumvog ἦν, φησὶν ἃ καὶ ἐπὶ ἑτέρων ῥηϑθήσεταί τινων πασχόντων ὅμοια, ὡς οἱ 

μὲν ἄλλοι δόρποιο μέδοντο, ὕπνου τὲ γλυχεροῖο, ταρπήμεναι " αὐτὰρ ᾿ἀχιλλεὺς κλαῖε φίλου ἑτάρου 
μεμνημένος , οὐδέ μεν ὕπνος diet πανδαμάτωρ, ἀλλ ἐστρέφετ᾽ ἔνϑα xoi ἔνϑα, Πατρόκλου ποϑέων 

133 δανδροτῆτά τε χαὶ μένος 5v. ἃ πὲρ καὶ ἐνταῦϑα, ὡς που χαὶ ἐν τοῖς πρὸ τούτων" ἐκ παραλλήλου τὴν 

ἀνδρίαν δηλοῦ σιν" 7δ᾽ ὁπύσα τολύπευσε σὺν αὐτῷ χαὶ πάϑεν ἄλγεα, ἀνδρῶν τε πτολέμους ἀλεγεινά τε 

χύματα πείρων" τῶν νῦν μιμνησχόμενος ϑαλερὸν κατὰ δάκρυον εἶβεν. εἶτα ( Vers. 10. ) ἑρμηνεύων 20 
TO, ἐστρέφετο ἔνϑα καὶ ἔνϑα, ἐπάγει" ἄλλοτ᾽ ἐπὶ πλευρὰς κατακείμενος s ἄλλοτε δ᾽ αὖτε ὕπτιος, 

ἄλλοτε δὲ πρηνὴς, τότε δ᾽ ὀρϑὸς ἀναστὰς, δινεύεσκ ἀλύων παρὰ Óiv ἁλός" οὐδέ μιν ἠὼς φαινο- 
μένη λήϑεσχεν ὑπεὶρ ἅλα T ἠιόνας τε, διὰ τὸ ἀγρυπνεῖν δηλαδὴ χαὶ φροντίξειν" ὁποῖόν TL καὶ ἐν 

Ὀδυσσείᾳ λέγει ὁ ποιητὴς, ἔνϑα τῷ δούλῳ Miehavóio ἐμπαίζων τις T αὐτόν μετέωρον. ( Vers, 5.) 

"loréov δὲ ὅτι Ὅμηρος μὲν πανδαμάτορα τὸν ὕπνον ἔφη, Σιμωνίδης δὲ σμιχροπρεπῶς, φασὶ, δαμα- 
σίφωτα; δέει τοῦ μὴ καὶ τὸ ϑεῖον χοιμᾶσϑαι παραποιήσας τὴν Ὁμηριχὴν ἀχρίβειαν, ὃς οὗ πάντας, 
ἀλλὰ πάντα δαμάζεσϑαι ὕπνῳ φησὶ τὰ πεφυκότα ὑπνοῦν, ὡς οἷα τῶν τοιούτων πάντων ἰσχυροτέρῳ 
ἢ πάντων ἄνακτι, κατὰ τὸ, ἡ Ὕπνε ἄναξ. δαμᾶν γὰρ xoi δαμάζειν τὸ ταπεινοῦν καὶ ὑποτάσσειν, ὅϑεν 

10 xci δμῶες xci δμωΐδες παρὰ τὸ δεδμῆσϑαι, τοῦτο δὲ ἀπὸ χτηνῶν, φασιν; ὑποζυγίων, & δαμαζόμενα 

BACC ITA ὕπεισι τὸν ζυγὸν καὶ ἡ συχαίτερον σφαδάζουσι. καὶ ἡ δάμαρ δὲ ἐνθένδε κέκληταί, φασι, 80 
ἀνδρὶ συνεζευγμένη καὶ δεδαμασμένη. τοιαύτην δὲ ὑποβάλλει, ἔννοιαν xai ὃ λαοδάμας καὶ ὃ λαγέτας, 

ὃς δηλαδὴ᾽ δαμάζει καὶ ὑφ᾽ ἑαυτῷ ἄγει λαὸν ὑπὸ ξυγῷ νῶτον εὐλόφως φέροντα. καὶ οὕτω μὲν πανδα- 

μάτωρ ὁ ὕπνος. εἰ δὲ καὶ λυσίπονος χαὶ λυσιμελης ἐστιν ὡς λύων μελεδήματα ϑυμοῦ, ἐῤῥέϑη ἀλλαχοῦ. 
ὡς δὲ xol χαμάτων λιμήν ἐστι, δηλοῖ ὃ καὶ τὴν “Ὑγείαν εἰπὼν τερπνοτάτην ϑεὸν βροτοῖς xol τὴν 

σωφροσύνην εὐσεβείης γείτονα. ᾿ἄλεξις δὲ, σεμνύνων τὸν ὕπνον, βροτείων πόνων παυστῆρα καλεῖ. 
καὶ γρῖψον ἐπ᾿ αὐτῷ τοιοῦτον προβάλλει" οὐ ϑνητὸς οὐδ᾽ ἀϑάνατος, ἀλλ ἔχων τινὰ σύγκρασιν, 
ὥστε μήτ᾽ ἐν ἀνϑρώπου μέρει μήτ᾽ ἐν ϑεοῖς ζῆν; ἀλλὰ φύεσθϑαί TE ἀεὶ καινῶς φϑίνειν τε τὴν παρου- 

σίαν πάλιν, ἀόρατος ὄψιν, γνώριμος δ᾽ ἅπασιν ὧν ἀεί. ἔστι δὲ τοῦ τοιούτου γρίφου τὸ, ἀόρατος 
oU pw, ἐξ Ὁμήρου, ὃς ἀόρατος Διὶ τὸν ὕπνον πεποίηκε. xoi τοῦτο μὲν τοιοῖτον. ( Vers. 7.) ᾿Ιστέον δὲ 
καὶ ὅτι τολύπη κατὰ τοὺς παλαιοὺς ἐρίων gaiog, ῦϑεν τὸ τὰ πολλὰ εἰς τέλος ἐν συγκεφαλαιοῦν τολυ- ÁO 

20 πεύειν λέγεται. χαὶ ἄλλως δὲ τολυπεύειν, ὡς zo ἐν ᾿Οδυσσείᾳ κεῖται, τὸ κατεργάλξεσϑαι, παρ᾽ ὅσον 

χαὶ ἡ τολύπη χατείργασται, τὸ δὲ λέγειν τολυπεύειν τὸ καχοπαϑεῖν, ὡς ἀπὸ τολύπης ϑανατηρᾶς βοτά- 

νης» οὐχ᾽ Ὁμηριχὸν, τά τε ἄλλα, καὶ ὅτι οὐδὲ παϑητικὴ παρ᾽ αὐτῷ λέξις τὸ τολυπεύειν οὔτ᾽ ἐνταῦϑα 
οὔτ᾽ ἐν Ὀδυσσείᾳ. ἐνεργητικῶς οὖν εἴρηται τὸ, ὅσα τολύπευσεν, οὗ ἐναντίον τὸ, καὶ πάϑεν ἄλγεα. 

(Vers. 8.) Τὸ δὲ πείρων τοῖς κύμασι προσυ πεν θυνῇ τοῖς δέ γε πολέμοις ἐπιλογιστέον οἰχείαν τινὰ éré- 

ραν μετοχήν. συνήϑη δὲ τῇ ποιήσει χαὶ τὰ τοιαῦτα, ὁποῖον σὺν πολλοῖς ἄλλοις καὶ τὸ, σίτον καὶ 
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οἶνον ἔδοντες. Πάμφιλος δέ ; qaot; InioIO S τὸ πείρων") παράγων εἰς ὁμοιότητα τὸ περόωσι, χαὶ τὸ, 
περάα μέγα λαῖτμα, ἀφ᾽ ὧν φησὶν εἰναι καὶ τὸ πειρῶν. τὴν γὰρ τοῦ v πρόσϑεσιν μὴ ἐξαλλάσσειν τὸν 
τόνον. ᾿Αρίσταρχος δὲ βαρύνει ὡς τὸ, χείρων. ἐν Ὀδυσσείᾳ γοῦν λέγεται navy πεῖρε κέλευϑον. 
ὡς οὖν ἔκειρε χείρων, οὕτως ἔπειρε πείρων. διαιτῶσιν οὖν οἱ παλαιοὶ, ὅτι τὸ μὲν σὺν τῷ βαρυνϑή- 
σέται, τὸ δὲ χωρὶς τοῦ ( περισπασϑήσεται. ( Vers. 9.) Τοῦ δὲ eei καὶ ὄνομα παράγεται χατὰ τοὺς 
παλαιοὺς ὃ Liffuos. ( Vers. 10.) Τὸ δὲ, ini “πλευράς τὲ, ὃ ἐστι χατὰ δεξικὰ καὶ ἀριστερὰ, χαὶ τὸ 
ὕπτιος καὶ πρηνὴς; εἰλεῖσϑαι κύκλῳ δηλοῖ τὸν ἥρωα, ἤγουν χατὰ μίαν συζυγίαν τὴν τῶν πλευρῶν χαὶ 
xa ἑτέραν τὴν τοῦ ὑπτίου καὶ πρανοῦς, *O περ ἀμφὶς ὃν διὰ τὰ δύο συζυγοῦντα χρήσιμόν ἐστιν 30 
εἰς τὸ ἀμφίαλος γῆσος. CN erg 12.) Τὸ δὲ ἀλύειν ψιλοῦται , € ἡ συναλοιφὴ δηλοῖ τὸ, δινεύεσχ᾽ 

10 ἀλύων. ἔστι δὲ ἀλύειν τὸ ἀδημονεῖν xol οἷον ἐχλελύσϑαι. ὅτι δέ ποτε xoi ἐπὶ τοῦ ἀνάπαλιν τίϑεται, 
ἐν ἄλλοις δεδήλωται, χαὶ μαλιστα ἐν τοῖς εἰς τὴν Οδύσσειαν. (Vers, 19.) Τὸ δὲ, ὑπὲρ ἅλα καὶ ἠόνας, 
οὐκ ἀναγκαίως μὲν χεῖται, ἀλλὰ πρὸς ἀναπλήρωσιν στίχου. ἔχει δὲ C ὅμως ἀνϑρωπίνως. οὐ γὰρ ἐφιλο- 

τιμεῖτο τὴν τῆς ἠοῦς ϑέαν ὃ -ἠχιλλεὺς, ἀλλ ἔβλεπεν ἄλλως αὐτὴν ὅτε πρῶτον τὸ ναύσταϑμον περιέ- 
λαμψεν. (Vers. 1 14.) Ὅρα δὲ c ὅπως μετὰ τὸν ἐπιτάφιον. ἀγῶνα μέλλων ὃ ποιητὴς περιαγαγεῖν τὸν 
λόγον εἷς τὰ κατὰ τὸν ἍἝχτορα, εὐτάχτως ἐκ τῶν ὡδε πρόεισιν. ἄχϑεται γὰρ ἀναμνησϑεὶς τοῦ Tla- 
τρόχλου, xat χολοῦται χατὰ τοῦ τορος, ὡς εἰχὸς, καὶ εὐθὺς δήσας ἕλκει ἀειχῶς. χαὶ οἱ μάκαρες 
εἰσορῶντες ἐλεοῦσιν ἀναγκαίως. καὶ πρῶτα μὲν βουλεύονται κλαπῆναι τὸν νεχρὸν ὑπὸ 'LouoU. xci 
κινοῦνται εἰς τοῦτο λόγοι χαλοὶ καὶ Ὁμήρῳ πρέποντες. xat ἐπέχεται μὲν ἢ χλοπή᾽ γίνεται δὲ ἄλλως τὸ 
mu ayóy , διὰ τῆς μητρὸς μὲν Θέτιδος ἐπὶ τῷ Δχιλλεῖ, διὰ δὲ τῆς Ἴριδος ἐπὶ τῷ Πριάμῳ. χαὶ αὐτὸς 

20 μὲν ϑαῤῥεῖ τὴν λιτὴν. ὁ δὲ ᾿Αἀχιλλεὺς πραὔνεται χαὶ κατακάμπτεται. Ἀχαὶ οὕτω τῇ TOU “Ἕχτορος λύσει 40 
καὶ ταφῇ συγκαταπαύεται καὶ ἡ ἰλιὰς, οὐκ ἀνασχομένη ἐμπεσεῖν καὶ εἰς ἀφήγησιν καὶ διατριβὴν τοῦ 

κατὰ τὸν φίλον "Aya ϑανάτου χαὶ ἐπικλαῦσαι πεσόντι, οὗ χάριν ζῶντος τοσαῦτα ἐχόρευσεν. Ὅτι 
᾿Ζχιλλεὺς, ἐπεὶ ξεύξειεν ὑφ᾽ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους, "Exroge ἕλχεσϑαι xci viv δησάσκετο δίφρου 

14θ4δπισϑε, τρὶς δ᾽ ἐρύσας περὶ σῆμα Πατρόχλου αὑτις ἐνὶ κλισίῃ παυέσχετο, τόνδε δ᾽ ξασκέν ἐν κόνι, 
ἐχτανύσας προπρηνέα, ἐν οἵῳ δηλαδὴ σχήματι καὶ πρὸ τούτων αὐτὸν ἐτάνυσεν, ἵνα δηλαδὴ μὴ βλέ- 

ποιτο ἡλίῳ τὸ αὑτοῦ πρόσωπον, ij καὶ πρὸς ὁμοιότητα τῶν κατὰ γῆς τεινομένων, ὥστε τὰ ὀπίσω 
κολάζεσθαι, xol ἵνα δὲ ἀποδρύπτοιτο τὰ κατ᾽ ὄψιν. ὅτι δὲ ἀπηνὲς τὸ ἔργον, ἐπισημανεῖται καὶ 

ὃ ποιητὴς εἰπὼν. ὅτι ἐφ᾽ οἷς "Exroge δῖον ἀείκιζε μενεαίνων ᾿Αχιλλεὺς, ἐλεαίρεσχον μάκαρες Deo 
εἰσορόωντες. ( Vers. 14, ) "Ioréov δὲ xoi ὅτι γῦν μὲν καὶ ἅρματος ὃ ποιητὴς ἐμνηήσϑη καὶ ἵππων vm 

So αὑτῷ ξευχϑέντων" προϊὼν δὲ σιγᾷ μὲν τὸ ἅρμα , λέγει δὲ ὅτι Ape ἽἝχτορα δῖον ἵππων ἐξάπτων 
περὶ σῆμα ἑτάρου ἕλκει. ὁσημέραι δὲ τοῦτο ἐποίει, xol ὡς ὁ ποιητὴς λέγει, ἐπὶ δυώδεκα ἡμέραις, 

0 χαὶ ποιεῖ τὴν παραδοξίαν τοῦ μὴ σαπῆναι τὸν “Εχτορα. ὅϑεν xoi ὁ ποιητὴς τοῦτο "dg ϑεῖόν τι ἀνά- 50 
yov ᾿Απόλλωνι ἐνταῦϑα τὸ αἴτιον ἀνατίϑησιν, εἰπών" τοῖο δ᾽ ᾿Απόλλων πᾶσαν ἀεικείην ἄπεχε χροὶ; 
ἤγουν ἀπεῖχε, πόῤῥω εἶχε τοῦ χροὸς, ἐχώλυε, φῶτ᾽ ἐλεαίρων καὶ τεϑνειότα περ, περὶ δ᾽ αἰγίδι πάντα 
κάλυπτε χρυσείῃ, ἵνα μή μιν ἀποδρύφοι, ὡς καὶ προγέγραπται. (Vers. 20.) Καὶ ὅρα xci ᾿“πόλλωνος 
ταύτην αἰγίδα, ϑεῖαν μὲν οὖσαν, σχέπουσαν δὲ τὸν ϑεοῖς, ὡς ὁ μῦϑος φησὶ, φίλτατον “Ἕχτορα διὰ τὴν 

ἀφϑονίαν τῶν ϑυσιῶν, ἃς ἐκεῖνοι γέρας ἔλαχον. ἄλλως γάρ τοι οὐκ εὐχάϑαρτον ἦν νεχροῦ ταύτην 
περίβλημα γίνεσϑαι. νοεῖται δὲ νῦν αἰγὶς ᾿“πόλλωνος ἡ σκιὰ καὶ τὸ νέφος, ὃ xol πρὸ ὀλίγου περὶ τὸν 
κείμενον ᾿Απόλλων ἔστησεν, ὡς ἂν ἐνίχμος διαμείνῃ. κωλύσει δὲ οὐδὲν εἰς ἔννοιαν νέφους τὸ τῆς αἰγίδος 

4o χρύσεον, εἴ γε καὶ νέφη πολλάκις τῷ χρυσῷ παρονομάζονται, ὥς που ἐδήλωσεν Ὅμηρος. τὴν δὲ ἄει- 
κίαν, 0 ἐστιν αἰχίαν, ἑρμηνεύων Ὅμηρος ἐπάγει, ἵνα μή μὲν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζων, ἤγουν ἵνα μὴ 

αἰκίζηται τὸν νεχρὸν, ὡς ταὐτὸν ὃν ἀεικίαν καὶ δρύψιν εἰπεῖν, καὶ ἀεικίζεσϑαι καὶ δρύπτεσϑαι. διφο- 
ρεῖται δὲ κἀνταῦϑα, ὡς καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ, ἡ παραλήγουσα τῆς αειχείας. οὐ μόνον γὰρ διὰ τοῦ ( γρά- 
φεται τῷ λόγῳ τῆς αἰχίας, ἀλλὰ καὶ διὰ διφϑόγγου, ὡς ἀπὸ τοῦ ἀεικὴς, ὅϑεν ἀείχεια, ὡς ἐπιεικὴς 
Ἀξπιείκεια. δῆλον δ᾽ ὅτι ὡς ἀπὸ τοῦ ἀείρω χαὶ φαείνω τὸ αἴρω καὶ φαίνω γίνεται, οὕτω xci ἀπὸ τοῦ θο 

ἀεικίζω καὶ τῆς ἀεικίας τὸ  αἰκίζω καὶ ἡ αἰκία. Τὸ δὲ, καὶ τεϑνειότα περ, ἐπεσημήνατο εἰς δεῖξιν τοῦ 
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χαὶ ἐπὶ νεχρῶν χυριολεχτεῖσϑαι τὸ ἐλεεῖν, ὥς meo χαὶ τὸ σώζειν, καϑὰ δηλοῖ μετ᾽ ὀλίγα τὸ, νέκυν 

σαῶσαι. ( Vers. B2.) Ὅρα δὲ ὅτι τὸ τεϑνειότα συνέστειλε καὶ νῦν κοινῶς τὴν παραλήγουσαν τῷ συνης- 
Ü'& λόγῳ τῶν μετοχῶν. τὸ γάρ TOL ἐχτεταμένον ᾿Ιωνιχόν ἐστιν. "Ev τούτοις δὲ χεῖται xol τὸ μενεαί- 

γειν οὐχ ἐπὶ προϑυμίας ἁπλῶς; ἀλλ ἐπὶ ϑυμοῦ. φησὶ γάρ" ὡς Ἕκτορα δῖον ἀείκιζεν ᾿Δχιλλεὺς pe 

1337vsatvov. * (Vers. 23.) Ὅτι ἐνδειχνύμενος Ὅμηρος δυνατῶς ἔχειν ὥς πὲρ λύσασϑαν δώρων τὸν 
ἽἝχτορα, οὕτω καὶ διὰ κλοπῆς ὑφελέσϑαι, πλάττει τοὺς μάχαρας ἐλεαίροντας αἰκιξζόμενον᾽ Ἔχτορα, καὶ 
ὀτρύνοντας τὸν Ἑρμῆν εἰς χλοπήν. gea γάρ; φησιν ( Vers. 24, ) ὠτρύνεσχκον ἐὔσκοπον Aoya- 
φόντην. καὶ τοῖς uiv ἄλλοις ἤρεσκεν, τρισὶ δέ τισιν οὔ. διὸ χεκώλυτο ἡ κλοπή. φησὶ γάρ" ἔνϑ᾽ ἄλλοις 
μὲν πᾶσιν ἑήνδανεν, οὐδέ ποϑ' Ἥρῃ, οὐδὲ Ποσειδῶνι, οὐδὲ ᾿4ϑηνᾷ, ἀλλ ἔχον, wg σφιν πρῶτον 

10 ἀπήχϑετο ἤϊλιος ἱρὴ καὶ "Πρίαμος καὶ λαὸς, ᾿Δλεξάνδρου ἕνεκ᾽ ἄτης, ὃς νείχεσσε ϑεὰς, Urs oi xai τὸ 
ἑξῆς. πλάττειν δὲ τὴν ῥηθεῖσαν χωλύμην ὃ ποιητὴς διὰ τὸ τὴν uiv χλοπὴν ov πάνυ πιϑανῶς ἔχειν ἂν 
πλασϑῆναι, τὴν δὲ λύτρωσιν καὶ εὐπλαστοτέραν ἔσεσϑαι, καὶ πρὸς τιμῆς δὲ τῷ iH, καὶ ἔτι 
γλυχυτέραν διὰ τὸ τῆς ποιητικῆς ἐνταῦϑα ῥητορείας πολυειδὲς, ὡς φανήσεται. δῆλον δὲ ὅτι κλοπῆς 

ἐπεστάτει ᾿ Ἑρμῆς, ὃς καὶ βρέφος ἔτι ὧν, λουομένων τῆς τε μητρὸς καὶ τῶν ἀδελφῶν, τὰς ἐσθῆτας 

ὑφείλετο καὶ γέλωτα ποιήσας ἀπέδωχεν. ὁ δ᾽ αὐτὸς καὶ τὰς ᾿Απόλλωνος ἔκλεψε βοῦς, ἀνϑ' ὧν καὶ τὴν 
χέλυν, ὃ ἐστι τὴν ἐξ ὀστράκου χελώνης, γινομένην κατ᾽ ἀρχὰς λύραν, ἀντέδωχεν. ἐπιστατεῖ δὲ κλοπῆς 
ὥς πέρ καὶ λόγου καὶ κερδῶν. καὶ ἀστὴρ ᾿Ερμῆς κατὰ τοὺς οὐρανογνώμονας. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, κλέ- 
we, δ᾽ ὠτρύνεσχον xci ἑξῆς τοὺς πέντε στίχους, ἀϑετοῦσιν οἱ παλαιοὶ διά τε ἄλλα, καὶ ὅτι ἀπρεπὲς j| 

»οοτοὺς ἀμφὶ τὴν ᾿“ϑηνᾶν ϑυμὸν ἔχειν τὸν αὐτὸν TQ "Ay, xol κδτι ϑεοῖς οὐ πρέπον τὸ κλέπτειν. 
᾿Εὔσκοπος δὲ ᾿Ερμῆς μυϑιχῶς μὲν 6 δεξιὸς σκοπεῦσαι, ὃ δὴ καὶ αὐτὸ ἀγαϑοῦ ἀγγέλου ἔργον ἐστίν" 20 
ἀλληγοριχῶς δὲ ὃ πάντα χατὰ σχοπὸν ποιῶν. οὐδεμία γὰρ λογικὴ μέϑοδος ἄλλως προβάλλεται; εἰ μὴ 
πρός τινα βάλῃ σχοπόν. ὃς δὴ σκοπὸς παντὸς ἔργου πρόκειται. ὃ δὲ τοιοῦτος ἐὔσκοπος ᾿Ερμῆς, ἤγουν 
λόγος, εἰ καὶ βρέφος ἔτι ὧν, ἀμεϑόδως καὶ οὐδὲ εὐσκόπως ἔκλεπτεν, ὡς εἴρηται, ἀλλὰ τελειωθεὶς καὶ 1405 

τοῦ εὖ γενόμενος κατὰ σπουδὴν χλέπτοι ἂν, ἤγουν ἐπὶ καλῷ, οὕτω δὲ xol δολιεύσηται, καϑότι 
κλέπτης ὃ αὑτὸς ὑπόκειται xol δόλιος. καλῶς ἄρα Ἑρμοῦ λέγεται κατάγεσϑαι καὶ Ὀδυσσεὺς, ὁ καὶ δό- 
λων &rog καϑ' “Ὅμηρον, καὶ κλέπτειν δὲ εὖ εἰδὼς ἐπ᾿ ὠφελείᾳ ἑαυτοῦ τε καὶ τῶν αὐτοῦ. ( Vers. 28.) 

Ὅτι ἐνταῦϑα Ὅμηρος μέμνηται τῆς ἀλλαχοῦ ῥηθείσης τοῦ Πάριδος χρίσεως. εἰπών" ὃς νείκεσσε ϑεὰς, 
ὅτε οἱ μέσαυλον ἵχοντο, τὴν δ᾽ ἤνεσεν, ἤγουν ἐπήνεσεν, 5 οἱ πόρε μαχλοσύνην ἀλεγεινήν" σεμνῶς 
κἀνταῦϑα φράσας τῇ τὲ σιωπῇ τῶν ϑείων προσώπων, καὶ τὸ τῆς διηγήσεως ἀπλατεῖ καί πως καὶ μυ- 
στιχῷ διὰ τὸ ἀσαφὲς τοῦ νείκεσσε xoi τῶν λοιπῶν. Καὶ ὅρα ὅπως τὴν τοῦ Τρωικοῦ πολέμου αἰτιωτά- 80 . 

3o τὴν πρᾶξιν τῷ τέλει τῆς ᾿Ιλιάδος ἐταμιεύσατο, ἐπὶ τοσοῦτον ἀναρτήλσας τὸν ἀκροατήν. τινὲς δὲ ἀϑε- | 
τοῦσι καὶ τοῦτον τὸν τόπον. εἰ yc ἤδει, φασὶ, τὴν περὶ TOU κάλλους κρίσιν ὃ ποιητὴς, πολλαχοῦ 
ἂν ἐμνήσϑη αὐτῆς. καὶ μὴν ἔστι πρὸς τοῦτο εἰπεῖν, ὅτι πολλῶν καὶ ἄλλων ἅπαξ ὃ ποιητὴς ἐμνήσϑη, 
& πὲρ οὐχ ἠϑέτηνται. “Αρίσταρχος δὲ διὰ τὴν τῆς μαχλοσύνης. λέξιν ἀϑετεῖ τὸν στίχον. νεωτέρων γὰρ 
D] λέξις καὶ Ησιόδειος, ἐχείνου πρώτου χρησαμένου αὐτῇ ἐπὶ τῶν Προίτου ϑυγατέρων. καὶ ἔτι μαχλο- i 

σύγη, φησὶ, χοινῶς ἐστὶν ἡ ἐν γυναιξὶ μανία, ἐπὶ ἀνδρῶν δὲ οὐ τίϑεται. δέδωχε δὲ -Ἵφροδίτη τῷ Πα- 
ροιδὲ οὗ ταύτην, ἀλλὰ τὴν καλλίστην ᾿ Ελένην. διὸ τινὲς γράφουσιν οὕτως" τὴν δὲ ἤνεσεν ; 4 οἱ χεχα- 

ρισμένα δῶρ᾽ ὀνόμηνε. xoi ἄλλως δὲ φράσαι, ἀϑετοῦνται κατὰ τοὺς παλαιοὺς ὥς περ οἱ ἄνω αὐτῶν 
πέντε στίχον, οὕτως καὶ οἱ ῥηθέντες δύο. νεωτέρων τε γὰρ λέξις ἡ μαχλοσύνη, καὶ οὐδὲ ἐπὶ ἀνδρῶν 
τίϑεται. οὕτω δὲ καὶ δύο ἀνωτέρω ηϑετοῦντο ἐν τῷ περὶ αἰγίδος λόγῳ. νέφει τεγάρ, φασι, σχέπεταί 4o 
τις κυανέῳ. καὶ ἡ αἰγὶς δὲ οὐκ ἔστιν '"AnoAAovOg. ὡς δὲ ἀντιλέγεται ἡ τοιαύτη ἀϑέτησις. δῆλον τοῖς 

εὐφυῶς ἐπιβάλλουσιν. ἔστι δὲ τὸ μὲν νείκεσσεν ( Vers. 29. ) ἀντὶ τοῦ κατεδίχασε φιλονείκως καὶ Ovet- 
^0 διστιχῶς. εἰχὸς γὰρ τὸν χαρισάμενον τῇ ““φροδίτῃ φιλόνεικον ἐξενεγϑῆναν ταῖς ἀντιδίκοις. Mécav- 

λον δὲ ποιμενικὴ κατοικία, ἤτον ἔπαυλις, ἀγροτιχὸς σταϑμύός. πολλαχοῦ δὲ 1 λέξις χεῖται, παραγο- 

μένη ἐκ τῆς αὐλῆς, ἥτις ἐκ TOU ἄω τὸ πνέω ἐπενϑέσει τοῦ V γίνεται, ὅϑεν καὶ ὃ αὐλὸς καὶ ὃ αὐλών. 

ἀπὸ δὲ τῆς αὐλῆς χαὶ τὲ αὔλιον ὑποκοριστικῶς, ἢ κατὰ παραγωγὴν, ὡς τὸ ἴχνιον xci ἡ αὔλειος ϑύρα, 
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« Li , € - T , , » 

xai ἐπαύλια τὰ μετὰ TOV γάμον; ὡς δηλοῖ καὶ Παυσανίας. ἐν οἷς λέγει ἐπαυλίαν ἡμέραν, xa ἣν ἐν 
- - , 23, € , - 3 7 NE , ^ ^ ' 3 ^ ς , 4 

τῇ τοῦ νυμᾳέου oig ἡ. νύμφη. πρῶτον ἑπηύλισται, καὶ ἐπαυλία τὰ μετὰ τὴν ἐχομένην ἡμέραν τοῦ 

γάμου δῶρα, παρὰ τοῦ τῆς νύμφης πατρὸς φερόμενα τοῖς νυμφίοις ἐν σχήματι πομπῆς. ταῖς γάρ, 
φήσιν, ἡγεῖτο, χλανίδα λευκὴν ἔχων, καὶ λαμπάδα καιομένην, ἔπειτα παῖς ἑτέρα χανηφόρος, εἶτα 

^ , , I - , , 3 , , , 

λοιπαὶ, φέρουσαι λεκανίδας. σμήγματα, φορεῖα, χτένας, κοίτας, ἀλαβαάστρους, σανδάλια, ϑῆήχας, 
, , DAD : D - / , , 

μύρα, νίτρα, ἐνίοτέ, φησι, καὶ τὴν προῖκα. ( Vers. 53.) Ὅτι τὸ, σχέτλιοι ἐστὲ, δηλήμονες, n0AAo- 
, , , ' ι 3 4 1 , N , , « ' ΜΝ , 

vog μέν κέστι λόγος πρὸς τοὺς ἀμφὶ τὸν Δία. φαύλοις δὲ ἀνδράσιν ἐπιῤῥηθήσεται. ἐκ τούτου δὲ παρῳ- 50 
δήσας ἐν Οδυσσείῳ φησί" σγέτλιοι ἐστὲ ϑεοὶ ζηλήμονες. (Vers. 55.) Ὅτι σγῆμα γοργὸν κατὰ zouua 
i * » ἢ ΤΊ M Z 23 , ; 3 , 5 iue " ( ^ , ) €T UN ? e , HH U 

T0, οὐκ ἔτλη τὲ νέκυν σαῶσαι, ἀλόχῳ τε ἰδέειν, καὶ μητέρι, καὶ τέχεϊ Q, καὶ πατέρν Πριάμῳ, λαοῖσι 
- ^ 3 ' T , - -Ὁ -€ 2 d , Z 

10 τέ. κεῖται δὲ καὶ αὐτὰ ἐν οἷς ᾿ἀπόλλων ὀνειδίζει ϑεοῖς ὡς τοσαῦτα τοῦ 'ἔχτορος αὐτοῖς ϑύοντος, Ore 

ζῶν ἦν, ὑμεῖς, φησὶν, ovx ἔτλητε οὐδὲ νεχρὸν αὐτὸν περισώσασϑα: τοῖς ἑαυτοῦ χάριν ταφῆς, ἀλλὰ 
2 - * 2 -— , [4 v C67 € * 3 ' , qt. cH * 3 » - 

ὁλοῷγ φησὶν, JAN. ἐπαρήγετε, καὶ ἑξῆς wg “εὐϑὺς γραφήσεται. Καὶ ὅρα τὸ οὐκ ἔτλητε, δηλοῦν 60 

| . ὧς ἐχρῆν τλῆναι. καλῶς ἄρα σχέτλιοι προσεχῶς ἐῤῥέϑησαν οἱ τοιοῦτοι, ὡς χρεὼν ὃν σχέσϑαι αὐτοὺς 
14δθκαὶ τλῆναι, καϑὰ ( Vers. 59.) εἴρηται. Ὁ δὲ τοῦ ᾿Αχιλλέως ἐνταῦϑα ψόγος ἀπὸ ᾿Απόλλωνος δίγλωσ- 
| cov xai αὐτὸς τὸν ποιητὴν παριστᾷ, παρ᾽ ᾧ καὶ ἔπαινοι τοῦ ᾿Αχιλλέως κεῖνται καὶ ψόγοι παρεσπασμέ-1338 

voL πολλαχοῦ, ὡς xci ἐν τοῖς ἑξῆς ἐρεῖ διὰ τοῦ Διὸς ἀπεναντίας τοῖς ἄρτι, ὡς οὔτε ἄφρων ὁ ̓ ἀχιλλεὺς, 
» 2) R4 3 , 3 κ * 3 * 2 , , * "Ὁ ΒΕ M ει * [εν 

οὔτε ἄσχοπος, Οὔτε ἀλιτήμων, ἀνέχτον δὲ, ολοὸν “χιλλξα λέγεσϑαν πρὸς τοῦ ἐχϑροῦ, O xal TOU 
, - - - ᾽ -ΟῬ NP 53 - ἮΝ 3 

Διός ποτε καταλέγεται ἐν τῷ, ϑεῶν ὀλοώτερος. κεφάλαιον δὲ τοῦ ψόγου ἐνταῦϑα τὸ cvy) τὸν Ayi- 
, 3 c c “9 " ES - ἑ $22 c τς , - λέα εἶναι ὑπὲρ τὸ δέον, ὡς xoi τὰ ἑξῆς δείξει. Ὅτι roig ἀγαπῶσιν ἀπηνῆ ἄνδρα, ὁποῖος ἐνταῦϑα 1o 

2 λέ , - * δή LI γλλὰ δλ - 2 ὃ ^ "ἢ o » , T 37; 3 » , εἰσὶν 

o λέγεται, ἐρεῖ τις βραχὺ παρῳδήσας τὸ, ἀλλὰ ὀλοῷ ἀνδρὶ βούλεσ »᾽ ἐπαρήγειν, ᾧ οὔτ᾽ ἀρ φρένες εἰ 
» , E c » εἴ 27 c 3 3 A , , * 

ἐναίσιμοι, οὔτε νόημα γναμπτὸν ἐνὶ στήϑεσσι, λέων δ᾽ ὡς ἄγρια οἶδεν, 00r. ἐπεὶ ἂρ μεγάλῃ ve βῆ καὶ 
ΠΝ “Ὁ γρι 3 Mw - - cr [3 , s. 6 c - » Ν 3 2À. ὑδέ 
ἀγήνορι ϑυμῷ εἴξας εἰσιν ἐπὶ μῆλα βροτῶν, ἵνα δαῖτα λάβησιν" ὡς ὁ δεῖνα ἔλεον μὲν ἁἀπωλέσεν, οὐδὲ 

€ ς ν" , KI 3 ΠΡ , , ᾿ς 5 9. ἢ 5 , b - ι 3 , cr 
οἱ αἰδὼς γίνεται, ἢτ᾽ ἄνδρας μέγα σίνεται ἠδ᾽ ονίνησιν.  ZdnoAAov δὲ ταῦτα φησὶν, αἰτιώμενος. Ort 

- - » » » , , L4 ^ , τὸν ᾿Δχιλλέα ἐφ᾽ oig ἀπηνῶς ἔχει ig! "Exrogu, οὔτε ἔλεος ὕπεισιν οὔτε αἰδώς. ὧν καὶ ϑάτέρον xara- 
3 2. , * , QTY * 

παύειν οἶδὲν ἄμετρον ὀργήν. ( Vers. 44.) Νόημα δὲ γναμπτὸν τὴν ἐπιείκειαν λέγει καὶ τὸ ἐκ μεταμὲ- 
M * - 4 « « «“ 

λου στρεπτὸν χατὰ τὸ, στρεπταὶ δέ τοι φρένες ἐσϑλῶν, καὶ κατὰ τὸ, ἐπέγναμψε γὰρ ἅπαντας Hor. 
΄͵ 1 - m Ne - 1 -] ^ - E44 2 
Ὅρα δὲ ὡς καὶ ἐνταῦϑα μετοχὴ ἀντὶ δριστικοῦ ῥήματος κεῖται. τὸ γὰρ ἐπεὶ εἴξας ϑυμῷ ταῦτον ἔστι 

ΜΗ * 5, - * 1 » Ἔ 4 , ». ὦ * , m" 4 2 y 

τῷ, ἐπειδὰν εἴξῃ. τοιοῦτον δὲ ἣν σὺν ἄλλοις καὶ τὸ, μήκων, qt ἐνὶ κήπῳ καρπῷ βριϑομένη, ἀντὶ 
- , » e c , » € , - ' ' , ' - 3, 

τοῦ βρίϑεται. ἔστι δὲ καὶ ὧδε ὑπαρχτικοῦ ῥήματος ἔλλειψις, ὡς καὶ ἐκεῖ, TO yaQ, ἐπεὶ ϑυμῷ εἴξας, 
ἱ , EE UNO à ^ τ , 2 5» , , 

| 9o rovrov "ἐστι τῷ, ἐπειδὰν ϑυμῷ εἴξας εἴη, 0 περίφρασίς ἐστι τοῦ ϑυμωϑείη. εἰ δ ἴσως γράφεται zov, 20 
| , , à Ce , * € , , ' [1] € , " 

Ocr ἐπεὶ ἂρ μεγάλῃ τε βίῃ καὶ ἑξῆς, τότε δὴ ἀπράγμων ἐστὶν ἡ φραᾶσις. λέγει γὰρ ὁτι, og, γοῦν 
* * - á cm εἰ a - c χω ^ - τ 

ὁ λέων, ἐπὶ σϑένει καὶ ϑυμῷ πεποιϑὼς εἶσιν ἐπὶ μῆλα, O καὶ νῦν ἁπλῶς δηλοῖ τὰ βοσχηματα. 
E Ἢ T ν᾿ 2 ' » A 

( Vers. 43.) Ὅρα δὲ ἐνταῦϑα ἔπαινον ᾿Αχιλλέως συναναμεμιγμένον oig πρὸς «“πόλλωνος ἕσκωπται. τὸ 
« J , a - , mI , I 3 , ἊΝ 4 

γὰρ μεγάλῃ βίῃ xoi ἀγήνορει ϑυμῷ ἀνδρίαν τῷ ἥρωι καὶ ϑαῤῥαλεότητα ἐπιμαρτύρεται. ( Vers. 14.) 
- ] - S. ων zb ET H m; ' ' " - 3 , € ^ 

᾿ΑΙστεῖον δὲ ἐνταῦϑα TO εἴξας. εἴκειν γὰρ δοκεῖ ᾿Αἰχιλλεὺς τῇ μεγάλῃ βίᾳ xal τῇ ἀγηνορίᾳ, 00 καὶ 
, Dd al R - , , nt ὅ ^ e ^ 

δεσπόταις ἐγκελευομένοις αὐτῷ. ( Vers. 43.) Τὸ δὲ, ἵνα δαῖτα λάβῃσι, σκώπτει ἐς “ἰχιλλέα, ὡς xat 

μετὰ τὴν ἄνυσιν τοῦ σχοποῦ χαὶ τὴν ἐφετὴν ἄγραν ἔτι ἐκϑηριούμενον. ( Vers. 45.) To δὲ περὶ τῆς 
- ' T - c * - » € 1 , , « 24 

αἰδοῦς γνωμιχὸν, δι᾽ ov δηλοῦται ὡς ἡ αἰδὼς διπλὴ ἔστιν, ἡ μὲν μέγα βλάπτουσα, ἡ δὲ ὠφελοῦσα, 
Ξ , - " , c , - M HÀ a l 

xoi παρ᾽ ᾿ Ησιόδῳ χεῖται. καὶ Εὐριπίδης δὲ οὕτω δοξάζει. γνωμολογεῖ δὲ οὕτω καὶ ἢ Οδύσσεια. 
ἢ 5 Ἢ ᾿ 7 , ἢ , » , 

&o ( Vers. 46.) Ὅτι παραμυϑητικόν ποτε πένϑους τὸ, μέλλει μέν πού rig xol φίλτερον ἄλλον ὁλέσσαι 
qi c 1 r, Xv 9 , NP 4 | ἢ καὶ κασίγνητον ὁμογάστρον ἠὲ καὶ υἱὸν, ἀλλ ἤτοι χλαύσας καὶ ὀδυρόμενος μεϑέηκε, τουτέστιν 

3 ' - ' , , - - » 

ἠμέλησε. ( Vers. 4g.) τλητὸν γὰρ μοῖραι ϑυμὸν ϑέσαν ἀνϑρώποισι. τοῦτο δὲ γνωμιχὼς εἴρηται διὰ 
Ξ , € T - , ' A c ^ 3 , 

*ró ἐν ἀνϑρώποις τλησίπονον, ὑφ᾽ ov xoi ὁ TOU γόου κόρος ταχὺ γίνεται, ὡς καὶ αὑτὸ λέγει που So 
€ - * » [14 , € m 

ὁ ποιητής. δείκνυται δὲ τλητὸς ὁ τοῦ ἀνθρώπου ϑυμὸς iv ἄλλοις, ὅπου γνωματεῦει ὁ ποιητὴς» πολ 
^ ' , * A € - - “- » 

λάκις δυστυχοῦντα τὸν ἄνϑρωπον ἀποφάσχειν μὴ ἂν ὑπομεῖναι τοῦ λοιποὺ δυσπραγίαν, φέροντα δὲ 
΄ Ἢ - ' EX. ' "xav 4 , 3 , 

ὅμως, εἴ που καὶ εἰσαῦϑις κακόν τι καταράξει εἰς αὐτόν. διὸ καὶ oifvgorarov ἀποφαίνεται TO XOT 
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ἄνθρωπον γένος, ὅτι χαὶ τλημονέστατον. ( Vers, 46.) Ἰστέον δὲ ὅτι τὸ, μέλλει μέν πού τις καὶ φίλ- 

τέρον ἄλλον καὶ ἑξῆς, ὀνειδιστικῶς ὃ ̓ Απόλλων φησὶ κατὰ προσώπου διαφορὰν περὶ Ἀχιλλέως, λέγων 
ὡς οἱ μὲν ἄλλο: τῶν ἀνϑρώπων καὶ ἐπὶ τῶν γνησιωτάτων μεϑίενταί ποτε τοῖ ἐπὶ τεϑνεῶσιν αὐτοῖς ὀδύ- 

θέσθαι, Apes δὲ οὐ τοιοῦτος ἐπὶ τῷ Πατρόκλῳ, ἀλλὰ τὸν τοῦ Ἕκτορος νεκρὸν χάριν ἐχείνου 
ἀπηνῶς ἀεὶ αἰκίζεται, ἵππων dante , ὡς που χαὶ ἀλλαχοῦ προείρηται, χαὶ περὶ τὸ ἐχείνου σῆμα 

ἕλκων. ( Vers. as ) To δὲ ὁμογάστριον οὐ μάτην πρόσκειται ἀλλ ἢ πρὸς σαφήνειαν" ἔφϑη γάρ nov 

κασιγ γήτους καὶ τοὺς αὐτανεψιοὺς εἰπεῖν" 2) Aly. d ὅτι οὗτοι, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη, ἐνδιάϑετοί 

εἰσι τοῖς ἀδελφοῖς. τούτους μὲν γὰρ ἴσασιν ἀδελφοὺς ὄντας, τοὺς δὲ μόνους ὁμοπατρίους οἴονται. 

ἀο ὅϑεν καὶ «Π“υκάων εἶπεν οὐχ᾽ ὁμογάστριος εἰναι τῷ “Ἕκτορι, διὸ μηδὲ πάνυ φιλεῖσθαι, καὶ ᾿ Ελένη 
δὲ φιλίας ἀδελφεκῆς ἐπίτασιν ἐμφαίνει ἐν τῷ, οὕς μον μία γείνατο μήτηρ. (Vers. 32. Ἢ Ὅτι ἀπειλὴ 10 
μεγιστάνων πρὸς τινὰ ἥττονα μὴ εἴκοντα τὸ, OU μήν οἱ τό γε κάλλιον οἱ δέ τ᾽ ἄμεινον, μὴ ἀγαϑῷ περ 
ἐόντι γεμεσσηϑῶμξν οἱ ἡμεῖς. ᾿Απόλλωνος E xal ταῦτα κατὰ ᾿Αχιλλέως, ἐφ᾽ οἷς οὐκ ἐλεεῖ ἐκεῖνος 

αἰκιζόμενος τὸν ἽἝχτορα. ( Vers. 53.) Ὅρα δὲ τὸ ψεμεσσηϑῶμεν, παϑητικῶς τε προφερόμενον, καὶ 

ἐνεργητικῶς δὲ πολλαχοῦ. τοῖς δὲ ῥηθεῖσιν ἐπάγει ὃ Φοῖβος καὶ τὸ, κωφὴν γὰρ δὴ γαῖαν ἀεικίζει με- 

νεαίνων, ὃ δὴ οὐχ ἐπὶ νεχριχῆς μόνον ὕβρεως, ἀλλά ποτε xol ἐπὲ τῶν ἄλλως δυστυχῶξ᾽ καταβεβλη- 

μένων παροιμιαχῶς λέγεται. κωφὴν δὲ γῆν ἁπλῶς φησὶν ἀντὶ τοῦ ἀναίσϑητον" διὰ τὸ καὶ ἀπὸ γῆς τὸ 

σῶμα εἶναι xci βαρὺ καὶ γαιῶδες. τὸ δέ γε σῶμα τοῦ ζῶντος γαῖα uiv, ov κωφὴ δέ. σεμνότερον δὲ 
; ὃ ποιητὴς ᾿Εμπεδοκχλέος εἶπεν. ἐχεῖνος γὰρ νέκυες φησὶ κοπρίων ἐχβλητότεροι. ( Vers. 96.) Ὅτι φορτι- 

50 κός τις τοξότης τυχὸν ἢ ἄλλως ἐπελσβόλος, μεσιτεύων ἰσότητα τιμῆς τοῖς μὴ ἐπίσης ἀρίστοις, ἀχούσοι 

ἂν ποϑὲεν τὸ, εἴη) χὲν xoci τοῦτο τεὸν, ἤγοὺν σὸν, &xog, ἀργυρότοξε , εἰ δὴ ὁμοίαν τῷ δεῖνι καὶ δεῖνι 1467. 

ϑήσεται τιμήν. ὃ μὲν γὰρ τοιόσδε, ὃ δὲ SAM Ἥρα δὲ ταῦτα φησὶ τῷ ᾿Απόλλωνι, ὑπερτιϑεῖσα 
τὸν ἐχ ϑεᾶς yim “Εχτορος. φράζει δ᾽ ἐνταῦϑα ὁ ποιητὴς οὕτω μετὼ τὸ ἀργυρότοξε" εἰ δὴ δμὴν 
"Aye καὶ “Ἔχτορι ϑήσετε τιμὴν, ἝἝχτωρ μὲν ϑνητός ve, yvvaixa τε ϑήσατο μαζόν" αὐτὰρ ᾿Δχιλ- 

θο λεὺς ἐστὶ ϑεᾶς γόνος. ἣν ἐγὼ αὐτὴ ϑυρέψα τε καὶ ἀτίτηλα , καὶ ἀνδρὶ πόρον παράχοιτιν Inj*iá, ὃς 
περὶ χῆρι φίλος γένετ ̓ἀϑανάτοισι" πάντες δ᾽ ἀντιάασϑε ϑεοὶ γάμου" ἐν δὲ σὺ τοῖσι δαίνυ᾽ ἔχων φόρ- 

μιγγα, καχῶν ἕταρ᾽ αἰὲν ἄπιστε. οὗ ἀπόδειξις καὶ τὸ μυϑικῶς προϊστορηϑὲν, t ὅτι δηλαδὴ μετὰ Ποσει- 

δῶνος συνϑητεύσας τῷ “αομέδοντι καὶ μισεῖν ὀφείλων τοὺς ἐξ ἐκείνου, χαϑὰ καὶ ὃ Ποσειδῶν διάκει- 

ται, ὅμως ἑταιρισάμενος αὐτοὺς ἐπιχουρεῖ, τῷ ἅρπαγι καὶ κακῷ Πάριδι βοηϑῶν. Σημείωσαι δὲ ὅτι 
τῶν μὲν χατὰ πράξεις ἐγκωμίων ἅλις ἤδη ἔχει ὃ Aye παρὰ τῷ φίλῳ ποιητῇ, τὰ δὲ νῦν λεχϑέντα 

{33θτοῦ χατὰ πάτρας "“ἐγκωμιαστιχοῦ κεφαλαίου ἔχεται, περὶ ὧν πολλαχοῦ μὲν δεδήλωται ἱστορικώτερον, 80 
ἐνταῦϑα δὲ σεμνότερον διὰ τὸ ὑπὸ ϑείου προσώπου τὰ λεγόμενα φράζεσϑαι. εἰ δὲ καὶ πρὸ τού- 
των συγχρίσεις τοιαῦται τινὲς ἦσαν, ἀλλ αὕτη οὐχ ὁμοία ἐστὶ ἐκείναις, οὐδὲ ἀνδρίαν παραβάλλουσα, 
ἀλλὰ μόνην εὐγένειαν. (Vers, 57.) Τοῦ δὲ δμὴν, 0 ἐστιν ὁμοίαν, εἴρηται xot οὐδέτερον ov πρὸ πολ- 
λῶν ἐν τῷ, ὁμὸν λέχος εἰσαναβαίνει, ἐξ ὧν ἐπίῤῥημα μεσότητος τὸ ὁμῶς ἤγουν ὁμοίως. (Vers. 58.) 
Τὸ δὲ, “Εχτωρ μὲν ϑνητὸς, ἣν ἂν τέλειον μετὰ συνδέσμου λεχϑὲν, οἷον, “Εχτωρ μὲν γὰρ ϑνητός. - 
εἴρηται δὲ ὅμως ἀσυνδέτως, οἷα τῆς Ἥρας ϑυμῷ ἐγκοπτομένης τοῦ λαλεῖν ἐντελῶς. Τὸ δὲ, γυναῖκα 
μαζὸν, ἀντὶ τοῦ γυναικεῖον χτητιχοῦ ὀνόματος. ᾿Δττιχοὶ γὰρ xoi Δωριεῖς τοῖς χκυριωτέροις χρῶνται 
ἀντὶ χτητιχῶν, ὥς φασιν οἱ παλαιοὶ, οἷον “Ελληνα στρατὸν τὸν ᾿ Ελληνικὸν, ἄνθρωπον ἦϑος ἀντὶ 
τοῖ ἀνθρώπινον, ᾿Ελλάδα διάλεκτον, δοῦλον γένος, Σχύϑην οἶμον. ἔνιοι δὲ τῶν χριτιχῶν κατὰ 
συνωνυμίαν νοοῦσι, μεταλαμβάνοντες καὶ ταὐτὸν εἶναι λέγοντες γυναῖχα καὶ ἄνϑρωπον ϑνητὸν, ὡς 4o 

10 λέγειν, ὅτε ϑνητὸν “Εχτωρ ἐϑή Aa&e μαζόν. ἄλλως μέντοι ἁπλούστερον Ὁμηρικὸν τὸ σχῆμα, ἢ τῆς 
μιᾷς αἰτιατικῆς ἤτοι τοῦ ὅλου νοουμένης ἀντὶ γενικῆς» οἷον γυναικὸς μαζὸν, ἢ συννοουμένης προϑέ- 

σεως, ἵνα λέγῃ ὅτι γυναῖκα ἐθήλασε κατὰ τὸν μαζὸν, ἢ τῷ ὅλῳ ἐπαγομένου τοῦ μέρους διὰ σαφήνειαν, 
οἷον, γυναῖχα ἐθήλασεν ἤγουν μαΐζόν. οἱ μέντοι Στωικοὶ, τοῦ πολυλογεῖν ἀφέμενοι» σόλοικα τὰ 

τοιαῦτα φασίν. ἐνταῦϑα δὲ xoi ἔννοιαι κεῖνται συχναὶ κομματικαὶ κατὰ ὀργὴν καὶ avra Ἥρας, ἃς 

ὁ ϑέλων ἀναλέξεται εἰς μίμησιν, (Vers. 60.) Θρέψε δὲ τὴν Θέτιν ἡ Ἥρα λέγει μυϑικῶς μὲν χάριν 
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σεμνότητος χατά TL ἔϑος βιωτικὸν; χατὰ ἀλληγορίαν δὲ, ὡς τῆς Θέτιδος καὶ «εἷς ἀτμίδα γοουμένης, 
ἥτις χουφιξομένη προς ἀέρα τρέρεταιν ὃ ἐστι πήγνυται καὶ πυχνοῦται καὶ οὕτω συνίσταται. ὅτι δὲ τὸ 
τρέρεσϑαι χαὶ ἐπὶ τοιούτου σημαινομένου γοεῖται, p ov ἐξ οὗ zai τρόφι κῦμα εἴρηται; χαὶ τροφαλὶς 

δὲ χατὰ Ἡρῳδιανὸν ἐπὶ τυροῦ, ἧς denas χαὶ παρὰ TQ κωμιχῷ “Αντικάνει ἐν τῷ; τροφαλίδας τὲ λινο- 

σάρχους. μανϑάνεις; ; τυρὸν λέγω" ἵνα εἴη αἰνιγματωδῶς λέγων λινοσάρχους, ἤγουν λεπτὰς χαὶ ἁπαλὰς 

τροφαλίδας, τὸν τοιοῦτον τυρόν. χρῆσις δὲ τοῦ εἰρημένου τρέρεσϑαι παρὰ τῷ ποιητῇ ἐν τῷ, μάλα 
δ᾽ ὦχα περιτρέφεται χυχόωντι. τῷ δὲ τοιούτῳ τρέφειν καὶ τρέφεσϑαι ἀχολ mega zai ἐν τοῖς ἑξῆς 20 

dq Totg. ἄγγελος vy Θέτιδι πέμπεται. συνε στηκυίαις γὰρ ἀτμίσι χαὶ ἤδη πεπυχνωμέναις εἰς σταγόνας, 

7 κατὰ οὐρανὸν Ἶρις φαίνεται ἀγγέλλουσα ὑετόν. 10 δὲ, ϑρέψα τε χαὶ ἀτίτηλα καὶ πόρον παράκοιτιν, 

10 συχνὴν ἔχει χάριν. πολλοὶ γὰρ τρέφουσε μὲν ϑρεπτοὺς ἢ ἢ ϑρεπτᾶς τινας, οὐκ ἀτιτάλλουσι δὲ; ἀλλὰ βίῳ 

τρύχουσι TCÀGYL, ἢ καὶ ἄμφω ταῦτα ποιοῦντες, οὐ τελοῦσι χαὶ γάμους αὐτοῖς, ἀλλ ἀφιᾶσιν ἀσπέρ- 

μους οἴχεσϑαι. Τὸ δὲ, ἀνδρὶ 100v» Ὁμήρῳ σύνηϑες λέγειν. οὐ γὰρ ἀνὴρ γυναικὶ» ἀλλὰ γυνὴ ἀνδρὶ 

ὀρϑῶς λέγεται δίδοσθαι; ὡς μὴ ἄρξουσα TOU ἀνδρὸς αλλ ἀνάπαλιν πεισομένη. ἔχει δέ τι χαὶ ἀστειό- 

τητος TO , πόρον παράχοιτιν Πηλεῖ, ὡς οἷα τι δηλαδὴ δῶρον; χατὰ T0, ἀτὰρ δόρυ Διηριόνῃ πόρωμεν. 

δῶρον γὰρ καὶ ἐχεῖνο τὸ δόρυ. ὅτι δὲ τοιοίτου δώρου, aye dije δηλονότι γυναικὸς, οὐχ ἔστι ληϊσασϑαί 
τι ἄμεινον y ποιητικὴ γνώμη μαρτυρεῖ. (Vers. 82.) To δὲ, πάντες ἀντιάασϑε ϑεοὶ γάμου καὶ ἕξης, 
χρησιμεύσει μέν πως καὶ εἰς λόγον γαμήλιον παρῳδηϑὲν, παραποιηϑήσεται δὲ ἐν μέρει καὶ εἰς ὄνειδος 

ἀνδρὸς βλάπτοντος τοὺς συμποσιάσαντας. Ὅρα δ᾽ ἐνταῦϑα χαὶ ὅτι τὸ, ἐν δὲ σὺ τούτοις, ἐκ περισσοῦ 
κεῖται. ἐν γὰρ τῷ πᾶντες ἀντιάασϑε νοεῖται πάντως "τὸ σύ. ϑυμοῦ δὲ ὕμως ταράττοντος καὶ οἷον 3o 

20 λήϑης γενομένης, ἰδίᾳ τὸ σὺ κατὰ τὸ πλεοναΐζον ἐκπειρώνηται. (Vers, 63.) Καχῶν δὲ ἕταρον τὸν 4AnoÀ- 

λωνα λέγει, oiov ie ξάνδρου ὡς ἐρῥέϑη καὶ “ἔχτορος, χαὶ ὅλως τῶν ὑπερφιάλων Τρώων. μέγα δὲ πάν- 
τως εἰς ὕβριν τὸ τοὺς χαχοὺς ἑταιρίξεσϑαι. διὸ ze ᾿Ησίοδος παραινεῖ μὴ χαχῶν ἕταρον εἰναι. Τὸ 9i, 

14θδαϊὲν ἄπιστε, οὐ μακράν à ἐστι τοῦ ἀλλοπρόσαλλον σχώνψψαι xci rov ““πόλλωνα. (Vers, 05.) Ὅτι ἀπολύων 

τις ἑαυτὸν αἰτίας ἐφ᾽ οἷς ὀργὴν ἔχει ὡς μεγίστῳ τινὶ παρε ξισῶν ἐλάττονα φιλότιμον ἄνδρα, εἴπου ἂν, 

μὴ δὴ πάμπαν ἀποσχύδμαινε" οὐ μὲν γὰρ τιμὴ γε ub ἔσσεται" ἀλλὰ καὶ ὁ δεῖνα φίλτατος ἔσχεν" ὡς 

γὰρ ἔμοιγε" ἐπεὶ οὔτι «ίλων ἡμάρτανε δώρων, * ἤγουν ἐπεὶ μεγαλόδωρος ἣν. Ζεὺς δὲ ἄλλως τοῦτο φησὶ 4o 

πρὸς Ἥραν περὶ "Exvoooc , λέγων un δεῖν εἰναν σχυδιιαίνειν ἐ ἐχείνην. εἰ γὰρ καὶ μὴ ἐν μιᾷ ἔσται τιμῇ 

"Exrog zat ᾿ἡχιλλεὺς, αλλ᾽ ὕμως καὶ o "Exo φίλος οὐχ ̓ ἁπλῶς, ἀλλὰ φίλτατος ᾿Ἰλιέων διὰ λοιβὰς 

χαὶ krieg y ἃς οἱ χατὰ τὸν 4 α γέρας Πα τος ( Vers. 60.) Τὸ δὲ μία ἐν τῷ; rit) 7ὲ μία, ἰσόν ἐστι 

jo τῷ τιμὴ oui, ὃ πὲρ εἴρηται πρὸ βραχέων. ( Vers. G8.) To δὲ, ὡς γὰρ ἔμοιγε, γοργῶς εἴρηται ἀντὶ τοῦ; 

οὕτω χαρ ἐμοὶ iles » οὕτω yap ἔμοιγε nv, φίλτατος δηλαδή. ( Vers. 71.) Ὅτε ἀπανούργου ἤϑους 

τὸ; GÀ" Àc κλέψαι μὲν ἐάσομεν" οὐδέ πη ἐστὶ λάϑρη τοῦ δεῖνος. περὶ ᾿ἀχιλλέως δὲ ὁ λόγος τῷ Διὶ κω- So 
λύοντι χλαπῆὴναι τὸν “ἔχτορα διὰ τὰς προῤῥηϑείσας αἰτίας» xe μάλιστα χατὰ μῦϑον, ἐπεὶ μι) δυνα- 

τὸν λαϑεῖν τὸν ᾿Δχιλλέα ài vo τὴν μητέρα Θέτιν ἀεὶ σὶν αὐτῷ εἶναι παραμυϑουμένην. ( Vers. 75.) 

Κεῖται δ᾽ ἐνταῦϑα χαὶ τὸ παραμέμβλωχε y ἀντὲ TOU παραμ ἐμέληχεν ἢ mage equo) nat, περὶ οὗ προδεδη- 
λωται. φησὶ γὰρ ὅτι τῷ pid αἰεὶ μήτηρ παρμέμ ἥλωκεν ὁμῶς νύχτας τε χαὶ ἡμαρ. ὃ πὲρ ἐπιμέλειαν 

δηλοῖ παράμονον. Kad ὕρα καὶ vir ὡς οὐ" δὲν Mic γύχτας τὲ καὶ neg. εἰπεῖν, καὶ νύχτας καὶ iata. θὺ 

xal. γὰρ χαὶ τὸ ἤμαρ κατὰ προσηγορίας, ἔννοιαν καϑολιχὴν ταῦτόν ἐστι τῷ ματα. (V ers, 74.) Ὅτι 

τὸ, ἀλλ᾽ εἴ τις καλέσειε Θέτιν, ὁ Ζεὺς OB xoi τοῦτο φησὶ, ταὐτόν ἐστι τῷ, ἀλλ᾽ ἄγε τις χαλεσάτω. 

4o κατ ᾿ ἔλλειψιν Ἀδὲ δοχεῖ καὶ αὐτὸ ἐσχημιατίσϑαι, ὡς τοῦ ὅλου τοιούτου ὄντος ἀλλ᾽ εἴ τις χαλέσειε τὴν 340 

Θέτιν, ϑέλοιμι ἂν τοῦτο; }) βουλοίμην , ἢ τοιόνδε τι, ὥστε χαὶ ἐν τῷ, εἴ δ᾽ ἄγε μὴν mera. καὶ τοῖς 

ὁμοίοις, λείπει ῥῆμα, ἵνα λέγῃ γ εἰ δὲ βούλει ἢ ϑέλεις. οὕτω καὶ ἐνταῦϑα ὁ εἴ σύνδεσμος ῥῆμα ἐπα- 

χόμενον. ἔχει τὸ χαλέσειε. δύναται μέντου ἄλλως καὶ αὐτὸς νοεῖσϑαι ἀντὶ τοῦ εἴω δὲ φέρε, καϑάπερ xa c 

ἐκεῖν re, γοηϑέντος τοῦ καλέσειε, προστακτικῶς λέν ἀλλ᾽ εἴα δὴ φέρε χαλέσειεν 1j ἤτον χαλεσότω τις. 

( Vers. 76; ) Ὅτι ἀνωτέρω τὸ λαχεῖν αἰτιατικὴ συντάξας ἐν τῷ, τὸ γὰρ λάχομεν γέρας n, ἡμεῖς, iyre va 

yevuajv ἐπ᾿ αὐτοῦ ποιεῖται σύνταξιν, εἰπών" ὥς xev ᾿ἀχιλλεὺς δώρων ἐκ Πριάμου" λάχῃ ἀπὸ ϑ' Ἕχτορα 1o 

CowMzrNr.1N JurAp. Tow. IV. Uu 
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λύσῃ. ἡ δ᾽ αὐτὴ σύνταξις χαὶ ἐν 19, πυρὸς λαχεῖν. κυροῦται: δὲ ἐν τούτοις ὑπὸ Διὸς ἡ διὰ δώρων λύσις 

τοῦ Ἕκτορος. διὰ μέσης τῆς μητρὸς Θέτιδος, ἣν λύσιν χαὶ ἐπαινῶν ὁ τοῦ μύϑου Ζεὺς πυχινὸν ἔπος λέγεν 

τὴν περὶ ταύτης συμβουλὴν. δῆλον δὲ ὡς τὸν ἐν ἑαυτῷ Δία νοῦν Ὅμηρος ἐπαινεῖ διὰ τὸ πιϑανὸν τῆς 

τοιαύτης πλάσεως. ( Vers. 78.) Ὅτι meuq. ϑεῖσα πρὸς “ιὸς εἰς Θέτιν ἡ μυϑικὴ Ἴρις μεσσηγὺς Σάμου 

τὲ χαὶ Ἴμβρου παιπαλοέσσης ἔγϑορε μείλανι πόντῳ; οὕτω χειμένῳ τοπικῶς. Σάμον. δ᾽ ἐνταῦϑα τὴν 

Θρηκίην Σάμον ἤτοι Σαμοϑρῴκην φησὶν; ἢ) “ευχωνία, φασὶ, πρύτερον ἐχαλεῖτο, εἰτα ὑπὸ Xeuiovl469 

οἰχισϑεῖσα, ὧν τὰ gx αὐτόϑι αἰχμάλωτον. Θρῆσσωι χατέχαυσαν; “Σαμοϑρῴκη ὠνόμασται. Σάμος 

δὲ ἐλέγετο διὰ τὸ ὑψηλόν. σάμους γὰρ οἱ τότε τοὺς λόφους ἔλεγον ὡς ἔν τὲ ἄλλοις, καὶ τοῖς τοῦ 

περιηγητοῦ εἴρηται. ( Vers. 79.) Τὸ δὲ μείλανι ἐπενϑέσει τοῦ ( γέγονεν ἐκ τοῦ μέλας μέλανος, ὃν τρό- 

πον xoi ὁ Μιελανίων τὸ χύριον Μειλανίων λ λέγεται xai τὸ ϑεμέλιον ϑεμείλιον καὶ τὸ μελίσσειν, χαὶ ὃ μέ- τὸ 

λιχος μειλίσσειν χαὶ μείλιχος, ὅϑεν καὶ τὰ προηρμηνευϑμένα ἐπιμείλια. Μέλας δὲ πόντος ὁ ὕστερον 

20 Καρδιανὸς κόλπος ἀπὸ Καρδίας πόλεως. χαλεῖται δὲ μέλας 1 ἢ) ἀπὸ ποταμοῦ μέλανος 8 "uel που ἐμβάλ. 

Aovroc, ἢ διὰ τὴν ἐκ βάϑους μελανίαν, ἢ) διότι ποταμὸς διὰ μελαγγείων c ῥέων μελαίνει avrov. ἐκεῖ δὲ 

που ἐστὶ χαὶ ἡ λεχομένη Σαρπηδονία 6 ἄχρα. γέγονε δέ τις μνεία τοῦ τοιούτου πόντου ἤτοι κόλπου χαὶ ἐν 

τοῖς τοῦ περιηγήτοῦ, ὃν ὁ ποιητὴς χαὶ λίμνην λέγ γέι; εἰπών" ἐπεστενάχησε δὲ, ἢ ἐπεστονάχησε, λίμνη. 

σύνηϑες δὲ τὸ τοιοῦτον ῥῆμα, τῇ ποιήσει; χκαϑα καὶ τὸ στένειν, ἐπὶ ϑαλάσσης καὶ αὐτὸ που λεχϑέν. 

( Vers. 80.) Ὅτι Θέτιν μὲν ἀνιοῦσαν ἐκ ϑαλάτιης εἴχασεν ὁμίχλῃ ἀλλαχοῦ, ὡς δεδηλωται" eis δὲ 

ἐνταῦϑα τῇ Θέτιδι ἄγγελος ἐκ Διὸς χατὰ | vor i ἥκουσα, n γὰρ ταύτης ἀλληγορία πρὸ βραχέων εἴρηται, 

μολυβδαίνῃ ἰκέλη ἐς βυσσὸν ὕρουσεν. ἣν γάρ ἐχεῖ μὲν χορεία κουφότητος εἰς ἄνοδον; jj πὲρ οἰχεῖον τὸ ᾿ 

τῆς ὁμίχλης ἀνωφορούμενον, ἐνταῦϑα δὲ βάρους εἰς κατάδυσιν, ἣν ῥᾷον πάσχει μόλυβδος. Εἶτα 20 

( Vers. 81. ) ἑρμηνεύων, τίνα λέγει μολύβϑαιναν, φησίν" jj τε κατ ᾿αγραύλοιο βοὸς κέρας ἐμβεβαυῖα 
ἔρχεται ; 0 ἐστι χατέρχεται, ὠμηστῇσιν ἐπ᾽ ἰχϑύσι κῆρα φέρουσα. ἔστι γὰρ μολύβδαινα ὃ πρὸς τῇ 

00uiC καὶ τῷ ἀγκίστρῳ περιϑέμενος μόλυβδος διὰ τὸ ϑᾶττον καϑιχνεῖσϑαι, ὃ ἐστι καϑίεσϑαι τὸ 

ἄγκιστρον. Jom δὲ ὅτι τὴν παραλήγουσαν τοῦ μόλυβδος διὰ TOU V προέφερον οἱ ἀρχαῖοι; ὡς καὶ τοῦ 

ὅο βύβλος. .Ji*Aioc γοῦν Διονύσιος φησὶν ὅτι μόλυβδος διὰ τοῦ ὃ καὶ ὃ. ὅϑεν “δηλαδὴ ὁμοιόγραφος xe 

ἢ μολ ὕβδαινα. ἐν δὲ τῷ, μόλιβος ὡς ἐτράπετ᾽ αἰχμὴ" διὰ μέτρον, φασὶν, οὕτω γέγραπτα:. ἐπεὶ καὶ 

vec ὁμοίως ᾿“4ττιχοῖς μόλυβδον λέγουσιν. ὅϑεν καὶ TO, μολυβδαίνῃ ἐχέλη. Boos δὲ χέρας μέρος τι 

ἀπὸ ὅλου κέρατος, ᾧ τρόπῳ χαὶ Pare ἀλλαχοῦ τὸ ἐξ ἐλέφαντος ὀστοῦν. ἦν γὰρ σύριγξ χερατίνη ἐχ 

βοὸς , ἣν προσήπτον. μεταξὺ ὁρμιᾶς καὶ ἀγκίστρου διά τὲ τὸ πρὸς τὴν ϑάλασσαν ὁμόχροον τοῦ χέρατος, 

καὶ ὕπως μὴ ἀποτρώγωσιν οἱ ἰχϑύες τὸν λίνον. οἱ δὲ γὲ εώτεροι χέρας καὶ ψὺν εἶπον συμπλοκὴν τριχῶν, 3o 

ὡς εἶναι χέρας βοὸς πλέγμα βοείων τριχῶν; οἷα τοιαύτης πάλαι ποτὲ οὔσης τὴς ὁρμιᾶς. ὁ δέ γε ποιη- 

τὴς λίνῳ φησί ποῦ καὶ οἴνοπι χαλκῷ, ὡς χαὶ λιναῖς χρωμένων ὁρμιαῖς. οἱ δὲ ὕστερον xcà ἱππείαις ϑοιξὶ 

χθῶνται. ὅτι δὲ χέρας καὶ ἐπὶ τριχῶν λέγεται, δηλοῦσι χαὶ οἱ ἐπὶ ᾿“λεξάνδρου τὸ, κέρ ̓ ἀγλαὲ; 

εἰπόντες ἀντὶ τοῦ λαμπρὲ τὴν ἐπιπλοχὴν τῶν τριχῶν. ὌΝ 80.) To δὲ βυσσὸς, ὃ πλεονασμῷ ἢ ἐπι- 

τάσει γίνεται ἄβυσσος, ὀξύνεται χανόνι τοιούτῳ. τὰ εἰς ος ὀνόματα δισύλλαβα, un ἀπὸ φωνήεντος 

ὠρχομεενοις διπλοῦν ἔχοντα TO σα ὀξύνεται" κισσος, πεσσὸς, βυσσός. ἀντιπίπτει τὸ Νέσσος, κύριον 
4o ὄνομα. (Vers. 81. ) To δὲ ἐμβεβαυῖα ταὐτὸν ἂν εἴη τῷ ἐπιβεβὴ nxvia ἤτοι ἐπικειμένη. οἱ δέ Ls μεϑ' 

Ὅμηρον xci στασιώδη τὴν τοιαύτην οἴδασι λέξιν, ὅτε eu τῆς ἐπὶ ἢ πρὸς προϑέσεως σύγκειται. 

ἐπεμβαίνει γοῦν τις ἐχϑρῷ χειμένῳ, ναὶ μὴν χαὶ προσεμβαΐνει χατὰ τὰ, οὐ γὰρ ϑανόντι xal προσεμ- 
βηναί σε χρή. ( Vers. 82.) Τὸ δὲ ὠὡμηστὴς οὐ μόνον ἰχϑύων, ἀλλὰ xci λεόντων καὶ τῶν ὁμοίων ϑηρίων áo 

ἐπίϑετον ἐ ἐστιν. ( Vers. 84.) Ὅτι Θέτις ἐν μέσαις Νηρηίσιν; ἃς καὶ ὧδε χαλεῖ ἁλίας ϑεὲς, ἔχλαιε τὸν 
υἱὸν Aaa ϑανούμενον. Καὶ ὃ ὅρα ὡς οὕτω πάνυ συχνὰ ὃ ποιητὴς ave ove τὰ XGIG τὸν Ape, 

μεμνημένος αὐτοῦ τὸν μὲν καιρὸν τοῦ μηνίειν , ὡς ἐξ ξελευσομένου εἰς μάχην, eire ὕστερον καὶ ὡς τεϑνη- 

ξομένου. περιπαϑὲς δὲ τὸ Mdb rov ζῶντα, 0 πὲρ ἡ Θέτις ἐπὶ τῷ υἱῷ ποιεῖν χαὶ φασὶν οἱ παλαιοὶ 

ὡς, ἐπεὶ μέλλει ἀοολρ με: ἤγουν τελειοῦν τὸν λόγον ὁ ποιητὴς εἰς τὰς τοῦ "Exrogos ταφὰς, ἐγχᾶτα- 

Mines πόϑου τι κέντρον τοῖς ἀχροαταῖς δι᾽ ὧν ἐν τούτοις λαλεῖ, ὥστε ποϑεῖν ἀκοῦσαί τι καὶ περὶ τῆς 
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᾿Αχιλλέως ἀναιρέσεως χαὶ ἐννοεῖσϑαν οἷος à ἂν ὁ ποιητὴς ἐγένετο καὶ αὐτὰ διατιϑέμενος. φράζει δ᾽ ἐν- 
ταῦϑα ὁ ποιητὴς οὕτως" εὖρε δ᾽ ἐνὶ σπηι! JM Θέτιν, ἡ Ἴρις δηλαδὴ" ἀμφὶ δέ τ᾽ ἄλλαι red 
ὁμηγερέες ἅλιαι ϑεαί" ἡ δ᾽ ἐν μέσσησ᾽ ἔχλαιε μὸ "gov οὗ παιδὸς ἀμύμονος, ὃς οἱ ἔμελλε φϑίσεσϑαι, 50 
καὶ ἑξῆς, ταῦτα δὲ παρῳδηϑισεταί ποτὲ xol εἰς ἑτεροῖον συγγενικὸν xAcvÓuOY. ὥς die καὶ ὁ ἐν τῷ 
πάνυ λυπεῖσϑαι χκληϑεὶς ὑπὸ τινος μεγάλου xci ὑπαχούσας ἐρεῖ ἂν, παρῳδήσας τὰ ἑξῆς τῆς Θέτιδος 
παρὰ δύο μόνας λέξεις" τίπτε μὲ χεῖνος ἄνωγε μέγας ϑεὸς; αἰδέομαι δὲ μίσγεσϑ' αἀϑανάτοισιν" ἔχω 
δ᾽ ἄχε᾽ ἄκριτα ϑυμῷ" ET pi, οὐδ᾽ ἅλιον & ἔπος ἔσσεται ὃ TL χὲν εἴπῃ. αλλαγὲν γὰρ τὸ rog. εἰς τὸ 
ἀνὴρ xoi τὸ ἀϑανάτοισιν εἰς τὸ χρείττοσι ποιήσοι ἂν παρῳδίαν εὔχρηστον. ὁ δέγε τοιοῦτον πρόσωπον 
καλέσας ἐρεῖ ἂν ἐλϑόντι χατὰ παρῴδησιν. ὁμοίαν το; ἤλυϑες χηδομενὸς "t0, πένϑος ἄλαστον ἔχων 

10 μετὰ φρεσίν" οἶδα xc αὐτός. αλλὰ xci ὡς é ἐρέω τοῦ G εἵνεχα δεῦρο χάλεσσα. Ζεὺς δὲ τὸ τοιοῦτον 
πρὸς τὴν Θέτιν εἶπε κατὰ σχηματισμὸν δηλαδὴ γένους ϑηλυχοῦ. "Ἰστέον δὲ ὕτι, ὃ περ οἱ οἶχοι “ἀνϑρώ- 
FOL » τοῦτο χαὶ σπήλαια δαίμοσι τοῖς χάτω XUTC τὸν μῦϑον. οὕτως ἡ “Καλυψὼ OLZél , οὕτως ἡ Κίρχῃ, 
οὕτω καὶ ἡ Θέτις, καὶ τὰ κατ᾽ αὐτὴν δαιμόνια. (Vers $. 9 1, ) Ἴἄχριτα δὲ ἃ ἄχεα T€ πολλὰ, ὡς καὶ ἀχριτό- 
μυϑος ὁ πολύμυϑος. κομματιχον δὲ ἡ ῥηϑεῖσα φράσις τῆς ἀπειθθρι, ἀναλόγως προσώπῳ τῷ ἐγκοπτο- 
μένῳ τὸ πνεῦμα ὑπὸ χλαυϑμοῦ. Τὸ δὲ πένϑος ἔχειν ἄλαστον; ἐξ "οὗ τὸ ἐπαλαστεῖν, ἐφερμηνευτικόν 60 
ἐστι τοῦ κήδεσθαι» ἵνα ἢ ἐν τοῖς ῥηϑεῖσι χήδεσϑαι τὸ πενϑικῶς βλάπτεσϑαι. At ers, 93.) ' Or διὰ 
πένϑος τὸ ἐπὶ VAM, καὶ ταῦτα ζῶντι ἔτι. καλυμμα ἡ Θέτις ἕλε χυάνεον, ὡς εἰκὸς ποιεῖν τοὺς ἐπὶ 

1470vexgoig παϑαινομένους" τοῦ δ᾽ οὔτε μελάντεκτερον ἔπλετο ἔϑος. προυσέϑετο δὲ τὸ ἔσϑος διά τε νύχτα 341 
βαϑεῖαν καὶ νέφη μέλανα, ἴσως δὲ καὶ πίσσαν χατὰ TO; μελάντερον ηὔτε πίσσαν, xci ἕτερα τοιαῦτα, 

20 ἤδη δὲ po. ον διὰ τὴν τοῦ ᾿ἡἴδος κυγέην y ἥτις εἰ χαὶ μελαντάτη, ἀλλ᾽ ὅπλον TUE οὐ μην ἔσϑος. ψιλοῦ- 

ται δὲ τὸ ἔσϑος χανονι τοιούτῳ. τὸ δ; ngo δασέος χείμενον» ψιλοῖ τὸ πρὸ αὐτοῦ φωνὴεν , ὀσφὺς, 

ἀοφόδελος, ἀσφάραγος; ἀσχάλλω, 00y:0g, ἰσχὰς, ἐσϑλός. οὕτως οὖν καὶ ἔσϑος. (Vers. 96.) Ὅτι 
λιάζεσϑαιν ἐνταῦϑα τὸ "διαχωρίξεσϑαι καὶ διίστασϑαι, ἢ) xai ἁπλῶς κινεῖσθαι. φησὶ γοῦν" ἀμφὶ 10 

06 oqu λιάζετο κῦμα ϑαλάσσης, ἤγουν ἀμφὶ τῇ loi. χαὶ rj Θέτιδιε ἐχινεῖτο, οἷά τι αἰσϑητικὸν καὶ 

.vOOUP, χαϑὰ xci εἴ τις ὁδοῦ ὑπεξίσταται διερχομένοις τοῖς χρείττοσιν. (Vers. 97.) Ὅτι τὸ, ἀχτὴν 
δ᾽ εἰσαναβᾶσαι εἰς οὐρανὸν αἰχϑήτην, παρῳδηϑήσεται ἂν εἴς τινας ὡς ἐκ βυϑοῦ δυστυχίας ἡρέμᾳ 
παρυψωϑέντε (2 ἑἰς τὸ τῆς εὐδαιμονίας ἀχρύτατον. ᾽1ρις δὲ καὶ Θέτις ἐνταῦϑα εἰσὶν αἱ ἐκ βάϑους ϑα- 

λάσσης οὐρανόϑι αἴξασαι. εἰ δὲ ἀναβαίνεται 1) ἀκτὴ, καλῶς ἄρα εἴρηται *T0, ὑψοὺ ἐπὶ ψαμάϑοισι. 20 

(Vers. 98.) Τὸ δὲ, εὗρον εὐρύοπα Κρονίδην, περὶ δ᾽ ἄλλοι ἅπαντες cie. ὁμηγερέες μάκαρες ϑεοὶ 
30 αἰὲν ἐόντες Ε παρῳδήσοι τις ἂν εἰς συμεδρίων μεγάλων ἀνδρῶν. ( Vers, 101.) Ὅτι δεξιωτιχὴν δηλοῖ πρό- 

. f1001V τὸ, " Hon δὲ χρύσεον καλὸν δέπας ἐν χερὶ ϑηκε; καί [ εὔφροην᾽ ἐπέεσσι. Θέτις δ᾽ ὥρεξε πιοῦσα, 

ἤτοι ἀντέστρεψε τὸ ποτήριον. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι r0, εὔφρην᾽ ἐπέεσσιν, ἔπαιξέ τις ἀσυναλείπτως. οὐ ̓ πρὸ 

μακροῦ ἐπὶ γυναικὸς ἣν ἔγνω χαίρουσαν εἰς τὸ πέος, οὗ χρῆσις καὶ παρὰ τῷ χωμιχῷ, ἀφ᾿ οὗ καὶ 
0 πειώλης παραγεέται. ( Vers. 108.) Ὅτι πτολίλπορϑον χανταῦϑα τὸν Ay λέγει; συντάσσων. καὶ 30 

τὴν ἀμφὶ πρόϑεσιν μετὰ δοτικῆς ἐν τῷ, ἐννῆμαρ δὴ γεῖχος ἐν ἀϑανάτοισεν ὄρωρεν "Exrogoc ἀμφὶ 
véxvi καὶ pda πτολιπόρϑῳ. (Vers. 107.) Καὶ ὁ ϑρα παλιν τὸ ἐννῆμαρ, ἀμάρτυρον μὲν ὃν, ποϑη- 

' τὸν δὲ τῷ φιλομούσῳ ποιητῇ. λέγειν δὲ velxog τὸ περὶ τῆς ὡς ἐρῥέϑη μελετωμένης κλοπῆς ἐπὶ "Lxrogt. 

ἐπάγει γοῦν" χλέψαν δ᾽ ὠτρύνεσχον ἐύσκοπον ᾿Ἡργειφόντην, ὡς χαὶ προγέγραπται; ὃ meo κωλύων ὁ τοῦ 

μύϑου Ζεὺς λέγει πρεπύντως χάριτι qui) το; αὐτὰρ ἐγὼ τόδε κῦδος dida προτιάπτω, αἰχδὼ χαὶ ἀο 

14ΤἸφιλότητα τεὴν μετόπισϑε φυλάττων. ( Vers. 110.) Καὶ ὅρα τὸ προτιάπτω, ἤγουν προσάπτω χαὶ ὡς 

εἰπεῖν προσχολλὼ ; ἐξ οὗ λαβόντες οἱ ue" Ὅμηρον φασὶ προσάπτεσϑαὶ τιν! αἰτίασιν xai ὕσα τοιαῦτα. 

εἰ δὲ γράφεται κατά τινα τῶν ἀντιγράφων πρυϊάπτω, σημ είωσαν ἀλλ 0 τοῦτο τὸ προϊάπτειν ; παρὰ τὰ 

δεδηλωμένα ἤδη πρὸ τούτων. (Vers. à 14.) "Orc χρίνων o ποιητὴς οὐχ ἀγαϑὸν εἶναι τὸν yia. τῷ 

ἽΜκτορι, ποιεῖ τὸν Δία δηλοῦντα τῷ ᾿ἀχιλλεῖ διὰ τῆς μητρὸς Θέτιδος, ὡς μαινόμενος τὸν "Exroga. gu 

παρὰ νηυσὶν οὐδ᾽ ἀπέλυσεν. ἐπεὶ δὲ ἀλόγιστον δοκεῖ τὸ λεχϑὲν, πῶς γὰρ ἂν ἀπέλυσεν ᾿Αχιλλεὺς τὸν μὴ 

ποϑεν αἰτηϑέντα; ἦν δὲ καὶ σφοδρὰ ἡ ἡ λέξις τοῦ μαίνεσϑαι, φησίν" αἴ κέν πὼς ἐμέ re δείσῃ καὶ ἑξῆς" 
Uu 2 
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διδάσχων ἐν roUroig ὡς ἔσειν οὗ ὁ ἐνδόξως μηνύων τῷ πάνυ ἐλάττονι αὐστηρότερον τοὺς λόγους μετᾶ- 

χειρίσεται, καὶ βαρύτερον ἐνσκήψει. οὕτω γὰρ καὶ ἐνταῦϑα οὐ μόνον σφοδρὸν τὸ μαίνεσθαι τὸν ᾽4χιλ- 
λέα φρεσὶν, ἀλλὰ καὶ ἀχϑεινὸν τὸ, οὐδ᾽ ἀπέλυσε, μονονουχὶ γὰρ ἀπαιτεῖ τὸν ἀχιλλέα, ἐκεῖνον φϑά- 
6v, Πποτνιάσασϑαι πρὸς τῶν Ἰρώων τὴν λύδιν τοῦ Ἕκτορος. ὅτι δὲ ἄλλως 0 Ὁμηριχὸς Ζεὺς, 

50 ἤτοι νοῦς, οὐ φύσει μαινόμενον φρεσὶν οἷδε τὸν “᾿ἀχιλλέα, δηλοῖ ἐν οἷς ἐρεῖ ὅτι οὔτε ἄφρων ἐστὶ 
καὶ ἑξῆς. ἡ δὲ ποιητικὴ ἐνταῦϑα (Vers. 112.) φρόσις τοιαΐίτη" αἶψα μάλ ἐς στρατὸν ἐλϑὲ, καὶ 
υἱέϊ σῷ ἐπίτειλον᾽ σκύζεσϑαί οἱ εἰπὲ ϑεοὺὶς, ἐμὲ δ᾽ ἔξοχα πάντων ἀϑανάτων χεχολῶσϑαι, ὅτι φρεσὶ 
μαινομένῃσιν "Exrop ἔχει παρὰ νηυσὶν, οὐδ᾽ ἀπέλυσεν, αἴ xév πως ἐμέ τε δείσῃ, ἀπό ϑ᾽ Ἕκτορα λύσῃ. 
εἶτα χαὶ (Vers. 1 17 ) Wüocx D ediy fuor τῶν ἐφεξῆς ἱστορηϑησομένων ἐπιφέρει" αὐτὰρ ἐγὼ Πριάμῳ 

μεγαλήτορι. Ἶριν ἐφήσω λύσασθαι ᾳίλον υἱὸν, tovc. ἐπὶ νῆας atv, “δῶρα δ᾽ Aul φερέμεν, TX 10 

xe ϑυμὸν t ἰήνῃ» τουτέστιν εὐφράνῃ.. διαχέῃ" o ovg δὴ δύο στίχους 5 καὶ μὲτ E. ἐν τοῖς χατὰ τὴν Ἶριν 

Oca ὃ ποιητής. ( Vers. 112. ) "loréov δὲ ὅτι τε πάνυ πιϑανολογεῖ τὴν τοῦ “Ἕκτορος λύσιν ἡ τοῦ 

Διὸς ἀπειλὴ κατὰ ᾿“χιλλέως καὶ ἡ τῆς μητρὸς πρὸς αὐτὸν ἀγγελία xoi ὁμιλία, καὶ ὅτι τὸ, υἱξὶ σῷ ἐπί- 

τείλον, ταὐτόν ἐστι τῷ ἄγγειλον, ὡς δηλοῖ ἐν τοῖς ἑξῆς τὸ, ἄγγειλον Πριάμῳ" ὃν μεγαλήτορα λέγει ὡς 
Μεγάλου κατατολιήσοντα πράγματος τοῦ εἰς τὸν ἔχϑιστον ᾿“ἰχιλλέακ τὲ καὶ σιρατὸν νύχτωρ ἐλϑεῖν. Ὅρα 
δὲ ὅτι τοῖς παίζειν τὰ σχεδικὰ ἐθέλουσιν ἀφορμὴν δίδωσι τὸ, αἴ κέν πως ἐμέ τε δείσῃ ἀπό ϑ' “Ἕκτορα 

60 λύσῃ, ὡς τοῦ δείσῃ καὶ δειλίαν δηλοῦντος καὶ δεσμὸν κατά γε μόνην τὴν προφορὰν *o δὴ δεσμῷ λύσις 
ἀντίχειται, ὡς καὶ τῷ δήσειν τὸ λύσειν. ( Vers. 115.) Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι πλείστη ἐν τῷ γράμματι 
τούτῳ ἡ χρῆσις τῶν κινήσεων τοῦ λύω ῥήματος ἁπλῶς τε χαὶ μετὰ τῆς ἀπὸ προϑέσεως, καὶ ἐνέργητι- 
κῶς καὶ παϑητικῶς, οἷον, οὐδ᾽ ἀπέλυσε, καὶ, ἀπὸ V “Εχτορα λύσῃ, καὶ, λύσασϑαι φίλον υἱὸν, 20 

καὶ, ἀλλά γε δὴ λύσον, χαὶ ἄλλα. οὐ γὰρ ἔζει λέξιν καιριωτέραν ἐπὶ τῆς τοῦ "Exrogog λύσεως, ἤγουν 

ἀποδέσεως τῆς διὰ λύτρων. ( Vers. 1 17. .) To δὲ ἐφήσω ἐνταῖϑα μὲν ἀντὶ τοῦ ἐπιπέμψω χεῖται" ἄλλα- 

χοῦ δὲ δύναται ἶσον τῷ ἐντελοῦμαι, ἀφ᾽ οὗ xal ἐφημοσύνη ἢ) ἐντολή uj. 'Ioréov δὲ καὶ ὕτι δύο ἀγγελιῶν 

1512γεγονυιῶν * ἐνταῦϑα, μιᾶς, ἣν ἡ Θέεις ἤγγειλε τῷ υἱῷ, ἑτέρας δὲ, ἣν ἡ Ἶρις τῷ Προιάμω, et δὴ καὶ 

ἄμφω Διὸς εἰναν εἰπὸν ἃ) γγελοι» αὐτὰ ἐχεῖνα Ῥαηρικῷ ἔϑει λέγουσιν ἀπαραποιήτως αἱ ἀγγέλλουσαι, 
& πὲρ ὁ στείλας ἐκέλευσε Ζεὺς, n Θέτις μὲν ἐν στίχοις τρισὶν, ἡ δὲ Ἴρις ἐν i8, μιχρόν τι παραποιήσα- 
σαι τὰς τοῦ Διὸς ἐπιτολὰς ἐν ἀντωνυμίαις καὶ ἑτέροις λόγοις, ὡς ἂν ἐκ πρώτου προσώπου τοῦ κε- 

λεύοντος, ἑτέρῳ τρίτῳ δηλαδὴ προσώπῳ τῷ x: λευομένῳ, οἱ λόγοι ἁρμόσαιεν. (Vers. 123. ) Ὅτι πενϑί- 

did τραπέζης δηλοῖ σχῆμα τὸ, “φίλοι δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι ἀδινὰ στενάχοντα ἐσσυμένως ἐπέ ἔγοντο καὶ 

ἐντύνοντο ἄριστον. Καὶ ὕρα ὅτε κατὰ τὴν παρατήρησιν τῶν παλαιῶν ἅπαξ νῦν ὧδε ἄριστον εἶπε τὸ 30 
πρωενὸν ξιιβοωμα. οὕτω: δὲ χαὶ ἐν Οδυσσείψ. καὶ ζητητέον ἐκεῖ περὶ τούτου. τί δὲ νῦν τὸ ἡρωικὸν ἄρι- 

σῖον; τοῖσι δ᾽ oig λάσιος μέγαξ ἐν κλισίῃ i ἱέρευτο. καίρια δ᾽ ἐνταῦϑα πάρισα τὼ ἐπένοντο xoi ἐντύνοντο, 

χαϑὰ καὶ ἀνωτέρω τὸ ἐμέ τε δείσῃ ἀπό UO “Ἕχτορα λύ σῃ. ( Vers. 124.) ὕρα δὲ τὸ τῆς φράσεως γοργὸν 
ἔν τὲ τῇ “»ατασχευῇ τοῦ ἀρίστου ταύτῃ, ἀδιάσκευος γὰρ πάντῃ κεῖται, καὶ ἐν τῷ ἀδινὰ στενάχοντα. ὡς 

10 γὰρ πρὸ ὀ"λίχων ἐν τῷ αὔραν: μόρον οὗ παιδὸς ἀπεριλάλητον ἀφῆκε τὸν χλαυϑμὸν, οὕτω κἀνταῦϑα 

τὴν Gv στοναχὴν, οἷα μὲ ϑοδεύσας, μὴ δέον εἰναι ἀκαίρως γὺν τοιούτοις ἐμπλατύνασϑαι. 

(Vers. 1225.) Τὸν δὲ λάσιον δὲν στεινόμενον μαλλοῖς φησὶν ἢ Ὀδύσσεια. Τὸ δὲ ἱέρευτο , ἁπλῶς ἀντὶ 
τοῦ ἔσίρακτο, ἐπεὶ xod ἱερεῖα τὰ σφάγια. ( Vers. 128.) Ὅτι τὸ χατὰ Πυϑαγόραν μὴ ἐσθίειν καρδίαν, 
0 ἐστιν ἄλυπον καὶ ἀτάραχον διαμένειν τὸν ἄνθρωπον xal ὡς εἰπεῖν, ἀλυπίαν ἀσκεῖν, ἐκ τῶν “Ὁμήρου 

παρέξεσται., εἰπόντος" τέχνον ἐμὸν, τέο μέχρις. «ἤγουν μέχρι τίνος, ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων σὴν 49 

20 ἔδεαν κραδίην, μεμνημένος οὔ τέ τι σίτου οὔτ᾽ εὐνῆς, καὶ ἑξῆς; Τὸ δὲ ἔδεαι οὐκ ἐκνέρ) '£t&y δηλοῖ κατὰ 
τὸ ἔδοντες xci ὅσα τοιαῦτα, πάϑος δὲ"ιᾶλλον. ἐοϑίεται γάρ τις τὴν χαρδίαν ἀχεύων, ἔχει δέ τε χαὶ 472 
ἀντιϑετιχὸν ὃ τόπος οὗτος. otov. γὰρ φησιν ὡς. τί δή ποτὲ τὴν καρδίαν ὀδυρμοῖς ἐδόμενος αὐτὸς ἄσι- 

τος μένεις; ( Vers. 150.) "Ioréov δὲ ὅτι Θέτιδος εἰπούσης ἐν τῇ πρὸς τὸν υἱὸν προαναφωνήσει χρῆναι 

μεμνῆσϑαι τὸν ᾿,Πχιλλέα σίτον ὡς ἐῤῥέϑη καὶ εὐνῆς, ἀγαϑὸν δέ, φησι, γυναικί περ ἐν φιλότητι μέσγε- 

σϑαι, οὐ γάρ μοι δηρὸν βέμ, ἀλλά τοι ἤδη ὄγχι παρέστηκε ϑάνατος καὶ μοῖρα pct τεὴ, ἀϑετοῦσι τοὺς 
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στίχους τούτους οἱ παλαιοὶ, διά "rs ἄλλα, καὶ μάλιστα διὰ τὴν εὐνὴν, 0 ἐστι μίξιν. τοῖς γὰρ πολε- 30 
μοῦσιν σὺ τοιούτων ἀλλ᾽ εὐτονίας χρεία, φασὶ, καὶ πνεύματος, ὡς καὶ τοῖς γυμναζομένοις. διὸ χαὶ 
οἱ ἀϑληταὶ τὸν τοῦ ἀϑλεῖν πάντα καιρὸν οὐκ ἀφίεντο πλησιάζειν γυναιξί. Τὸ δὲ Bén δηλοῖ μὲν τὸ 
βιώσῃ, ἔχει δὲ πρῶτον πρόσωπον μετὰ παρενϑέσεως τοῦ i τὸ, τέκνον τί vv βείομαι ; τουτέστι βιώσο- 
μαι. ( Vers. 152.) Moiga δὲ κραταιὴ ἡ αὐτὴ τῷ ϑανάτῳ πρὸς διαστολὴν ῥηϑεῖσα μοιρῶν ἑτέρων, ὧν 
οὐδεμία χραταιοτέρα ϑανάτου ἐστί. (Vers. 1354.) Ὅτι κεῖται zai ἐνταῦϑα σύνϑετος ἀντωνυμία ἕὲ 
ἀντὶ τοῦ ἑαυτὸν, ἔνϑα Διὸς εἰπόντος σχύζεσϑαί οἱ εἰπὲ ϑεοὺς, ἐμὲ δ᾽ ἔξοχα πάντων, Θέτις ἀγγέλλουσα 
φησί" σχύζεσθϑαί σοι φησὶ ϑεοὺς, i8 δ᾽ ἔξοχα πάντων. ἴσως δὲ καὶ κατὰ παράϑεσιν δεδίπλασται, 

ἵνα ἢ € é ἀντὶ τοῦ αὐτὸν αὐτὸν κατ᾽ ἐξοχὴν τὸν Δία. πρωτότυπον δέ ἐστι τοῦ σκυδιαίνειν τὸ σχύ- 
10 ξεσϑαι, ὃ πολλαχοῦ κεῖται, ὡς καὶ τοῦ ἐριδμαίνειν τὸ ἐρίζειν. (Vers, 157.) Ὅτι ὁ ὑπὲρ χρεώστου 

ἀῤῥώστου μιξ"σιτεύων εὐφυῶς ἂν εἴποι τὸ πρὸς ᾿Δγιλλέα ὑπὸ Θέτιδος περὶ Ἕκτορος ῥηθέν" ἀλλ 4o 

ἄγε δὴ, λύσον, νεχροῖο δὲ δέξαι ἄποινα. ( Vers. 139.) Ὅτι μαϑὼν ᾿Δχιλλεὺς τοὺς ϑεοὺς αὐτῷ σκύ- 
ὥεσϑαι δι᾿ " Exvoga , καὶ Ort δοχεῖ φρεσὶ μαινομέναις αὐτὸν κατέχειν, καὶ rt ἐπιτέλλουσιν ἀποίνων 
λύσαι αὐτὸν, ἁρπάζει πιϑανῶς τὸν λόγον οἷα ἐχέφρων καὶ κατ᾽ ἀγχίνοιαν προεσχεμμένος, καὶ φησὶν 
0 περ ἂν καὶ ἄλλος τις ἐρεῖ ἐπὶ δώροις καταλαμβανέμενος" τῇδ᾽ εἴη, ὃς ἄποινα φέροι acl νεκρὸν 
ἄγοιτο; μεταβουλευσάμενος ὃ ἥρως ὡς εἰχός. Καὶ σημείωσαι καὶ νῦν ὡς ἐπὶ νεκροῦ ἐῤῥέϑη τὸ ἄγοιτο, 

καϑὰ καὶ μετ᾽ ὀλίγα τὸ, νεχρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ. ᾿Εν οἷς ὅρα καὶ ὅτι παϑητιχῶς τε ἄγοιτο εἰπε, καὶ 

αὖϑις ἄγοι ἐνεργητικῶς, καὶ ὡς τὰ δῶρα ϑυμοῦ πραὐντικὰ, καὶ ὡς ὃ φόβος τῶν κρειττόνων ὑπενδιδό- 

vaL ποιεῖ τοὺς ἀγριουμένους, καὶ ὡς 0 διὰ μέσου χαιρὸς μαλάττει τὴν ἐν τοῖς ϑυμουμένοις σκληρότητα, 

20 ὥστε ἀληϑεύειν τὸν εἰπόντα ὅτι χρόνος εὐμαρὴς ϑεός. Τὺ δὲ, τῇδε εἴη, ἀντὶ τοῦ ὑπάρχοι, ἢ ἀντὶ τοῦ 

ἔρχοιτο. δῆλον γὰρ ὅτι ἔστιν ἐνεστὼς sí τὸ πορεύομαι, οὗ καὶ χρῆσις παρὰ τοῖς παλαιοῖς προδεδη- 

λωται, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ ἴον, ὅϑεν ἡ μετοχὴ ἰών. ix τοῦ τοιούτου δὲ εἴω καὶ ἤειν ὑπερσυντέλιχος ἀντὶ 

τοῦ ἦλθον, ὡς καὶ αὐτὸ προπαραδέδοπται, καϑὰ χαὶ ἐκ τοῦ εἴδω τὸ ἤδειν, ὅ ἐστιν ἠπιστάμην. ἀλλὰ 50 

τὸ τοιοῦτον μὲν εἴη δυσχόλως ἂν λογισϑείη εὐχτικόν" ἔστι γὰρ μάλιστα ἐνεστῶτος ϑεματιχοῦ καὶ 

σημαίνει τὸ ἔρχεται. χρεῖττον οὖν κανονίσαι αὐτὸ ἐκ τοῦ dut, ὃ δηλοῖ τὸ πορεύομαι, ὃ καὶ αὐτὸ x 

τοῦ εἰρημένου εἴω γίνεται, ἵνα ἢ ὥς meo τίϑημι τιϑεὶς τιϑέντος τιϑείη, οὕτω καὶ εἰμι εἰς Dee. 

( Vers. 140.) Ὅτι Octav δηλοῖ κέλευσιν τὸ, εἰ δὴ πρόφρονι ϑυμῷ ᾿Ολύμπιος αὐτὸς ἀνώγει. ζήτει δὲ εἰ 

ταὐτὸν εἰπεῖν, πρόφρονα ϑυμὸν καὶ ἐπίφρονα βουλήν. Ὅτι τὸ ναύσταϑμον γηῶν ἄγυριν peers Mn» 

ἄϑροισιν, 3) ὡς εἰπεῖν, πανήγυριν. φησὶ γάρ᾽ ὡς οἵ y ἐν νηῶν ἀγύρει μήτηρ τε καὶ υἱὸς πολλὰ πρὸς 

3o ἀλλήλους ἀγόρευον. ταὐτὸν δὲ νηῶν ἄγυριν εἰπεῖν καὶ ἀγῶνα, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ, νηῶν ἐν ἀγῶνι palos 

( Vers. 145.) Ὅτι συνετοῦ μεσίτου τὸ μὴ ϑέλειν ζημιοῦν τὸν φίλον διὰ φιλίαν ἑτέρου. ζῆ E- 

ὃ 'Üunouxóg κεκλεύει τὸν Πρίαμον δῶρα φέρειν didi, ἃ κεν ϑυμὸν nivn s Does -— i1 

φράνῃ, ἀπὸ τοῦ ἰαίνω τὸ διαχέω. οὐ γὰρ, εἰ καὶ μέγας τὸ κράτος ὁ μέσος, εὖ * ζημιῶσαι n? -— 

λέα διὰ τὸν Πρίαμον. (Wers. 148.) Ὅτι προεκτίϑεται διὰ τοῦ Διὸς ὃ ποιητὴς, ὡς χρὴ - M ius 

1473* «ov ἐς ᾿“Ἱχιλλέως ἀπελϑεῖν οἷον, τουτέστι μόνον. ὃ xci αὐτὸς περεφραστικῶς dn y qa ces x 

τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ. κηρυξ τίς οἱ ἔποιτο γεραίτερος, ὃς x LA Tinéindo - — 

ἐύτροχον, καὶ iine. οὕτω γὰρ ἔκρινε δέον εἰναι ὃ ποιητὴς, ἐπεὶ μηδεμία ΩΝ "i Siret pi 

Πριάμῳ εἰς ἔργον ἀπιόντι, ἔνϑα εἰ μὴ ac γέρων ἣν καὶ χύτρα bé "a £o Mni * "s KU ὑμόι » 

xol λάϑῃ τοὺς “Ἑλληνικοὺς φύλαχας. διὸ ἅρμα μὲν ξεύγνυσιν ἐν τοῖς ἐξὴς P - EI rst ra 

4o ταλαεργοὺς δὲ ἡμιόνους ὑπὸ ἅμαξαν Gy sv ἐνταῦϑα κδλεύει τοῖς υἱοῖς εὔτροχον ib pets i : a 

£go ἐρεῖ καὶ ἀπήνην τετράκυχλον, ὃ ἐστι τετράτροχον xai. καλὴν» A Re d AE M R : L 

κήρυξ ἕπεται, viv μὲν λύτρα φερούσῃ, ὕστερον δὲ νεχροφθρουσῇ- — i ye siet ia ad 

βραχὺ Ov, ἐκτείνεται ἄλλως πολυτρόπως λόγῳ κοινης συλλαβῆς. deutet iine iv E tan aad 

ἕποιτο, ϑέσει μαχρὸν ἑτεροίως γίνεται. (Vers, e 49.) Eu ἰστέον A —— " - €— 

gtoi τῷ γέροντι Πριάμῳ. εἰ γὰρ γέρων μὲν ἐχεῖνος , παραγγέλλεται δὲ καὶ γεραίτερον προσλα; . 
» , » - , - ' A , . ^ , TOU εραιὸ- 

ἡνίοχον, οὐδαμοῦ ἄρα κίνδυνος ἔσται αὐτῷ. ix τοῦ γεραιὸς δὲ ὃ γεραίτερος, συγχοπεὶς ἐχ TOV γὲρ 
^ 
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τερος. οὐ δήπου γὰρ àx τοῦ γέρων γέγονε. μνηστέον δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ ὅτι γέρων οὐ μόνον ἡλικίας ὄνομα 
τὴς xat ἄνϑρωπον, ἀλλὰ καὶ ἀκάνϑης ἐπάνϑημα χατὰ τὸν δειπγοσοφιστὴν, ἐφ᾽ ᾧ καὶ αἴνιγμα ἢν 

5οτὸ, κἂν γέρων ἢ, ἄπτερος Qv, κοῦφον πέτεται. διὸ καὶ χαίρουσιν αὐτῷ παῖδες, φυ"σῶντες ὡς πέτε- 
σϑαι. ὃ δὲ τοιοῦτος γέρων ἀστείως xai πάππος ἐκλήϑη, λευκῆς γήρειον ἀκάνϑης ὧν κατὰ τὸν Aoorov. 
καὶ ἦν τῷ τοιούτῳ γηρείῳ εὐτράπελος ὁμωνυμία πρὸς τὸν χατὰ συγγένειαν πολιὸν πάππον, ἴσως δὲ 
καὶ τῆς πρὸς τὸν πάππαν, ἐξ οὗ τὸ παππάξειν προέγνωσται. οὐκοῦν ὃ τῆς ἀκάνϑης γέρων ὃ καὶ 

πάππος ἐξάνϑημα μὲν ἀκάνθης οἷον χινάρας καὶ τῶν τοιούτων διασαφητιχῶς λέγεται, λευχῆς δὲ γή- 

ρειον ἀχάνϑης ὁριστικῶς, ἐν οἷς τὸ γήρξιον ἐκ τοῦ γῆρος γίνεται οὐδετέρου ἑνικοῦ ὀνόματος ὁμοίως τῷ 

κῆτος χήτειος, κῆδος κήδειος, καὶ τοῖς τοιούτοις. ( Vers. 152.) Ὅτι ἀσφαλοῦς πομπῆς εἰς ὁδὸν δηλω- 

τιχὸν TO, μηδέ τί οἱ ϑάνατος Μελέτω φρεσὶ, μηδέ τι τάρβος" τοῖον γάρ οἱ πομπὸν ὀπάσσομεν. εἰ δὲ χο 
καὶ λόγιος εἴῃ ὃ τῆς ὁδοῦ προάγων, εἰπεῖν ἁρμόσει καὶ τὸ, ““ργειφόντην, ὃ δηλοῖ τὸν ᾿ρμῆν λόγον, 

ἵνα ἢ, τοῖον πομπὸν ὀπάσσομεν “ἀργειφόντην, Og ἄξει ἕως τοῦδε. Τὸ δὲ, μή οἱ ϑάνατος μελέτω ' 
φρεσὶν, ἀλλαχοῦ παραφραστιχῶς, μηδέ τί οἱ ϑάνατος καταϑύμιος ὁ ἔστω, φησίν. ( Vers. 155.) "Ort 
ἀγαϑοῦ ἐχϑροῦ σέμνωμα τὸ, αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγῃσιν ἔσω κλισίην, ἤγουν ἐς τὴν σχηνὴν, οὔτ᾽ αὖ τὸς 
χτενέει, ἀπὸ T ἄλλους πάντας ἐρύξει. ἔπαινος 0) τελείου xol φιλοξένου ἀνδρὸς πρὸς Διὸς καὶ αὐτὸ 

So περὶ Ail Eg ῥηθὲν τὸ, "οὔτε γὰρ ἔστ᾽ ἄφρων, οὔτ᾽ ἄσχοπος, οὔτ᾽ ἀλιτήμων, ἀλλὰ μάλ ἐνδυχέως, 
ἤγουν ἐπιμελῶς, ὡς προγέγραπται, ἱκέτεω, ἤγουν ἱκέτου, πεφιδήσεται ἀνδρὸς, καϑότι αἰδοῖοι παντα- 
χοῦ ὥς περ οἱ ἁπλῶς ξένοι, οὕτω καὶ οἱ ἱχέται, ὁποῖος ἔσται καὶ ὁ IIolauog τῷ ᾿ἀχιλλεῖ. ἐνταῦϑα 
δὲ χατὰ τοὺς παλαιοὺς διέλαβεν ὁ ποιητὴς διὰ ταχέων, ὅϑεν ἔρχονται εἰς τὸ ἀδικεῖν ἄνϑρωποι" 2) γὰρ 

δι᾿ ἀσυνεσίαν, ὃ δηλοῦται διὰ τοῦ ἄφρων" ἢ ἀκόντως, 0 δηλοῖ “Ὅμηρος διὰ τοῦ ἄσκοπος, ὃ σημαίνει 20 
τὸν μὴ τοῦ συμφέροντος προνοούμενον χατὰ τὸν ἐύσχοπον ᾿Βρμῆν" ἢ ἑχουσίως, ὃ διὰ τοῦ ἀλιτήμων 
ἐδήλωσεν, ἀλιτήμων γὰρ ὃ ἑκουσίως ἁμαρτάνων τοῦ δέοντος. τινὲς δὲ τὸ ἀλιτήμων ἀντὶ τοῦ αλιτά- 
γευτος. διὸ xol ἐπάγει" ἀλλὰ μάλα ἐνδυχέως ἱκέτεω πεφιδησεέται. τίς δὲ ἡ φειδὼ αὕτη; οὔτ᾽ αὐτός, 
φησι, χτενέει. καὶ τοὺς ἄλλους κωλύσει. προαναφώγησις δὲ Ὁμηρικὴ καὶ αὐτὸ, προεκτεϑεῖσα “μηδὲν 
δεινὸν πρὸς AA ως τὸν Πρίαμον πείσεσϑαι. κάλλους δὲ σχῆμα U κατὰ ἄρσιν καὶ ϑέσιν φράσις ἐν 
τῷ, OUT αὐτὸς κτενέει, ἀπό T ἄλλους ἐ ἐρύξει. τὸ γὰρ χοινὸν ἢν, οὔτ᾽ αὑτὸς κτενέει, οὔτ᾽ ἄλλον ἐάσει 

áo *( Vers, 160.) Ὅτι διασχευάζων᾽ Ὅμηρος τὸ ἐν τῇ πόλει πένϑος ἐπὶ τῷ ἽἝχτορι φησὶν, ὡς ἢ Ἶρις à. 

ϑοῦσα ἐς Πριάμου λίχεν ἤγουν eU θὲν ἐνοπήν té γόον TE* παῖδες μὲν πατέρ ᾿ ἀμφικαϑήμενοι ἔνδοϑεν 

αὐλῆς δάκρυσιν εἵματ᾽ ἔφυρον, ὁ δ᾽ ἐν μέσοισι γεραιὸς ἐντυπὰς ἐν χλαίνῃ κεκαλυμμένος " ἀμφὶ δὲ πολλὴ 

χόπρος ἔην κεφαλῇ τε καὶ αὐχένι τοῖο γέροντος, τήν ῥα, ἤγουν ἣν δὴ, κυλινδόμενος καταμήσατο χερ-14714. 
civ ἑῇσι" ϑυγατέρες δ᾽ ἀνὰ δώματ᾽ ἰδὲ νυοὶ ὠδύροντο, τῶν μιμνησκόμεναι, ot δὴ πολέες τε καὶ ἐοϑλοὶ 

50 χερσὶν ὑπ᾽ ᾿“ργείων κέατο ψυχὰς "ὀλέσαντες. Καὶ σημείωσαι ϑρῆιον τοῦτον, “ἔχτορα πρόφασιν, καϑ' 

ὁμοιότητα τοῦ, Πάτροκλον πρόφασιν. οὐ γὰρ ini" Exrogt ἀλλὰ τοῖς πολλοῖς καὶ ἐσθλοῖς, τοῖς ἑαυτῶν 

δηλαδὴ, ἔχλαιον αἱ γυναῖκχες. ( Vers. 162. ) Ὅρα δὲ τὸ ἔφυρον ἐνταῖϑα. ὡς γὰρ χείλη αἵματι φύρεται, 
οὕτω καὶ εἵματα δάκρυσιν. οὐ πάνυ δὲ πολὺ ἐνταῦϑα τὸ δάκρυον, χαϑάπερ ὃ ὅπου καὶ ψάμαϑοι δεύοντο. 
Τὸ δὲ ἐντυπὰς ἀντὶ τοῦ ἐντυπωδῶς χαὶ οἷον ἐντετυπωμένως τῷ ἱματίῳ, ὥστε ÓL αὐτοῦ σώματος μόνον 
τύπον φαίνεσϑαι, καὶ διὰ τοῦ σχέποντος ὁρᾶσϑαι τὸν τοῦ σχεπομένου τύπον. ἕτεροι δὲ οὕτω συντό- 
μως φράζουσιν" ἐνευπάς, ἐν χρῷ" ἐντετυπωμένως ἐν ἱματίῳ, ὥστε δι᾿ αὐτοῦ βλέπειν. ἔστι δὲ κατὰ 
τοὺς παλαιοὺς ἐπίῤῥημα ποιῤτήτος τὸ ἐντυπὰς, τῷ τόνῳ ὡς ἑκὰς, ἀνδρακάς. κεχάλυπτο δὲ οὕτως 

600 γέρων τάχα uiv xol ἐπεὶ "Günvog ἣν ἀφ᾽ οὗ Ἕκτωρ τέϑνηκε, μάλιστα δὲ διὰ τὸ πένϑος οὕτω διά- 4o 
χειται. ὑπερβολὴν γάρ, φασι, πένϑους ἀξίαν ovy! εὑρίσκων ὁ ποιητὴς τῷ γέροντι περιϑεῖναι χαλυ- 
πτει αὐτὸν, χαὶ οὐ μόνον σιγῶντα ποιεῖ, ἀλλὰ χαὶ μηδὲ βλεπόμενον. ἐντεῦϑεν, φασὶν, ὃ Συκχνώνιος 
7ραφεὺς Σημάνθης τὴν ἐν Αὐλίδι γράφων σφαγὴν τῆς ᾿Ιφιγενείας ἐκάλυψε τὸν ᾿Δγαμέμνονα, i Ü 740 
xai “Αἰσχύλος μιμησάμενος τήν ve Νιόβην καὶ ἄλλα πρόσωπα ὁμοίως ἐσχημάτισε, σχωπτόμενος μὲν. ὑπὸ 

του κωμιχοῦ, ἐπαινούμενος δὲ ἄλλως διὰ τὸ τῆς μιμήσεως ἀξιόχρεων. οὐ γὰρ μόνον βλέπεσϑαι ἀπα- 
1344&ot ὃ ἐν ἄχρῳ ϑλίψει, *àAX οὐδὲ βλέπει, ὡς οἷα γύχτερον βίον αἱρούμενος ἢ) καὶ ὑπόγαιον. διὸ καὶ TE — — 

À 
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κειραλῇ κόπρος ἐπαμᾶται τῷ γέροντι πρὸς τύπον ἐπιταφίου κόνεως καὶ οὐδὲ αὐτῆς αἱρετῆς τοῖς πλείοσι. 
( Vers. 164. ) Τὸ δὲ, τοῖο γέροντος, ἢ τούτου TOU γέροντος, ἢ μᾶλλον ἀντὶ τοῦ, τοῦ γέροντος, ἵνα 
ἢ ἄρϑρον τὸ τοῖο καὶ μὴ ἀντωνυμία. CVer s. 165.) To δὲ, χαταμήσατο χερσὶν, ἀντὶ τοῦ συνῆξε ταῖς 
δραξὶ, κατὰ μίμησιν τῶν ἀμώντων. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι Ὁμήρου ἐφ᾽ ὅσον ἐγρῆν διασκευάσαντος. τὸ κατὰ 
ΤΙρίαμον πάϑος, οἱ μεϑ' Ὅμηρον καὶ κείρουσεν αὐτόν. ὅϑεν καὶ πριαμωϑῆναι τὸ ξυρηϑῆναι. ἦν δέ, 
φασι, σκῶμμα. ἐπεὶ ὃ τραγικὸς Πρίαμος ξυρίας εἰσήγετο. δοκεῖ δὲ καὶ τὸ τοιοῦτον σύνηϑες εἶναι 

τοῖς παλαιοῖς, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ, δεσπότου χειραμένου.  ( Vers. 171.) Ὅτι Ἶρις μὲν λαλεῖ πρὸς Πρία- 
pov τυτϑὸν φϑεγξαμένη, ὡς μὴ καταπλήξῃ τὸν ἐντυπὰς καϑήμενον. "τὸν δὲ τρόμος ἔλλαβε γυῖα. 10 
τοιοῦτον γὰρ ψυχὴ προπεπονϑυῖα, εὐϑορύβητος καὶ ἐν τοῖς τυχοῦσιν οὖσα. τῶν δὲ τῆς Ἴ]ριδος ϑαρσο- 

10 ποιὸν τὸ, ϑάρσει, Δαρδανίδη, φρεσὶ, μηδέ τι τάρβει" οὐ μέν γάρ τι ἐγὼ κακὸν ὀσσομένη τόδ᾽ ἱκάνω, 
ἀντὶ τοῦ ἐνταῦϑα, ὡς καὶ ἐν ̓ Οδυσσείῳ κεῖται, ἀλλ᾿ ἀγαϑὰ φρονέουσα. Καὶ ὅρα ὅτι ἕτερον τὸ καχοσσό- 
μενος; καὶ ἕτερον τὸ κακὸν ὀσσομένη. ἐκεῖνο μὲν γὰρ τί δηλοῖ, προδεδήλωται. τὸ δὲ, κακὸν ὀσσομένη, 
ἀντὶ TOU, προλέγουσα xaxov. Σημείωσαι δ᾽ ἐνταῦϑα, ὅτι τε γυῖα Πριάμου τὰ καϑ' ὅλον αὐτοῦ τὸ 
σῶμα Epi, καὶ ὅτε ἐν ἄλλοις ἡ λέξις ἐπὶ ποδῶν τε ἰδιάζεται καὶ ἔτι ἐπὶ χειρῶν μόνων, ὅτε xoi ἐγγυα- 20 
λίζειν νοεῖται τὸ παρέχειν καὶ ἐν χερσὶ διδόναν" καὶ ἡ ἐγγύη γίνεται ἐγγύοις, 0. ἐστι χερσὶ, τιϑεῖσα τὸ 
πρᾶγμα τῷ δεχομένῳ τὸν ἐγγυητὴν, καὶ οὕτως ὀχυρὸν ποιοῦσα τὸ συνάλλαγμα ὡς εἰ καὶ ἐνέχυρα ἐχεῖ- 
γος ἐχειρίζετο" καὶ ὅτι ἡ τῆς ᾿Ιριδὸς εἰς τὸν Πρίαμον πάροδος ἀγγελίαν συνήϑως δηλοῖ, δηλώσασαν 
τῷ γέροντι βασιλεῖ ὕτι ὡς εἰχὸς 0 ̓ Αχιλλεὺς ὑπομαλαχϑεὶς ἑτοίμως λύσασϑαι δώρων τὸν "Exropa* διὸ 

1475xoi ὁ γέρων κατὰ τὴν τοιαύτην ἄγγελον ποιήσει τὰ εἰρησόμενα ἐν τοῖς ἐφεξῆς. καὶ ἔστιν ἐνταῦϑα 30 
20 λογίσασϑαι ὅτε τὸ, οὐδ᾽ ἀπέλυσεν Ἕχτορα ὁ Apis, ὃ φϑάσας ὃ Ζεὺς ἠτιάσατο ἐπὶ τῷ ᾿Αχιλλεῖ, 

προαναφώνησις ἦν τις, ἐμφαίνουσα ὡς μικρὸν ὅσον λελύσεται ὃ "Exrop. vn. ᾿Αχιλλέως, αἰτίαν ἤδη 

σχόντος ὕτι μὴ πάλαι φϑάσας τοῦτο ἐποίησεν. (Vers. 1 89. ) Ὅτι iv τῷ ἅμαξαν ὁπλίσαι ἠνώγει ἐὔτρο- 
χον, ὡς εἴρηται, ἡμιονείην, πείρινϑα δὲ δῆσαι ἐ ἐπ᾿ αὐτῆς, ὁπλίσαι μὲν λέγει συνήϑως τὸ εὐτρεπίσαι, 

πείρινϑα δὲ τὸ πλινϑίον τὸ ἄνω τῆς ἁμάξης, ὅπου τὰ φορτία ἐπιτίϑενται, 0 καὶ ὑπερτερίη λέγεται 
διὰ τὸ ὑπερχεῖ σθαι τοῦ ἄξονος. οἱ δὲ παλαιοὶ οὕτω φασί. πείρινϑα, τὸ τετράγωνον πλινϑίον τὸ 4o 
ἄνω πε ρεδούμενον ταῖς ἁμάξαις, πλεχόμενον ἀπὸ ῥιπῶν. ὁίπες δὲ, οἱ τῆς οἰσύας λίγοι» ὥστε εἶναι 

ῥίπινϑα, καὶ μεταϑέσει καὶ πλεονασμῷ τοῦ ἕ πείρινϑα. ó δὲ “Ξενοφῶν. κάνναῦρον αὐτὸ φησί. χάννη 

γὰρ ἡ ψίαϑος. πλέγμα δὲ xai αὐτὸ ψιαϑῶδες, συνέχειν φόρτον ἐσχῦον. δύναται δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ 

περιϑέειν γίνεσθαι; ἀφ᾽ οὗ καὶ ὃ Πειρίϑους, ἢ ἀπὸ τοῦ πέρας εἶναι τοῦ κατὰ ἅμαξαν ὕψους. περὶ 

3o δὲ τῆς τοιαύτης λέξεως κεῖταί τι x«i ἐν τοῖς εἰς τὴν ᾿Ο"δύσσειαν. (Vers. 191. ) Ὅτι τὸν τοῦ Πριάμου 5o 

ϑάλαμον χηώεντα κέδρινον ὑψόροφον λέγει, ὃς γλήνεα πολλὰ κεχάνδει, ἤγουν πολλὰ ἐχώρει κειμήλια 

γλήνης ἄξια. yii à, pay, οὐ μόνον " TOU ὀφϑαλμοῦ κόρη καὶ ὴ πρόσοψις, ἀλλὰ καὶ κηρία 

μελισσῶν, καὶ παίγνιον᾽ οἱ δὲ, τὸ οὐδενὸς ἄξιον. ὡς δὲ καὶ διὰ τοῦ ( γλίνη εὕρηταί που ὃ ῥύπος, 

0 ἐστι γλοιὸς, ἕτεροι δηλοῦσιν. ἄλλοι δὲ γλήνεα ἑρμηνεύουσι, τὰ ποικίλα, οἱ δὲ τινες ζώδια; χαϑά 

που ὑποδηλοῦται καὶ ἐν τῷ, τρίγληνα μορόεντα. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι καὶ ἄλλοι τῶν ποιητῶν τοὺς τῶν βα- 

Ἀσιλέων οἴκους ἐχ κεδρῶν ποιοῦσι διὰ τὸ τοῦ δένδρου ἄσηπτον xoi εὐῶδες, ὅϑεν καὶ κεδρωταὶ πα- 60 

στάδες παρά τινι. ἡ δὲ ἃ ὕστερον πολυτέλεια οὔπω τότε ἣν. τὰ μέντοι ed: Μενελάου εἶχόν τι τῆς μετα- 

ese Ὁ περινοίας, ὡς ἐν τῇ Ὀδυσσείᾳ φαίνεται. Τοῦ δὲ κεχάνδει * ἔστι καὶ μετοχὴ τὸ κεχανδότα 343 

πολλὰ καὶ ἐσϑλά. φαίνεται δ᾽ ἐκ τούτων, ὅτι ἐν τῷ, "Ho δ᾽ οὐ χέχαδε στῆϑος χόλον, ἔχαδε δεῖ γρά- 

4o guy ὡς δεύτερον ἀόριστον. εἰ γὰρ ἣν χέχαδεν, ὥφειλε xal αὐτὸ εἶναι διὰ τοῦ V. κέχανδε, καὶ γεννᾶν 

ὑπερσυντέλικον χεχάνδει. "T'ov δὲ γλήνεα ζητητέον εἴτε γλῆνος ἡ εὐθεῖα εἴτε μᾶλλον γλήνειον καὶ ᾿Ιωνικῶς 

γλήνεον, ὡς δαιδάλειον δαιδάλεον, καὶ χήλειον χήλεον. τὸ δ᾽ ὅμοιον ξητητέον καὶ περὶ τοῦ, δήνεα τὰ 

βουλεύματα. C Vere: 193. ) Ὅτι χοινοῦται τῇ Excflg.ó γέρων Πρίαμος τὰ περὶ τῆς λύσεως τοῦ pexgoU 

“Ἕκτορος. xal ἔστιν, ὡς καὶ οἱ παλαιοί iati, ἀνϑρώπινον τὸ ἀνατίϑεσίϑαι τὸ nod; “κα γυναικὶ χοι- 

νωνῷ τῶν παϑημάτων. χαὶ "d μὲν ἤδη κέχριχε τὸ ποιητέον» ἐρωτᾷ δὲ C ὅμως, εἰ καὶ αὐτὴ ἐπὶ τοῖς 

δεδογμένοις σύμψηφός ἐστιν. τὴ δὲ ποϑεῖ μὲν καὶ τὸν υἱὸν, ἀδύνατον δὲ νομίζουσα ἐχεῖνον χομί- 10 
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σασϑαι κωλύει τὴν ὁδὸν, ἵνα μὴ προσαποβαλεῖται καὶ Πρίαμον. ὃ δ᾽ οὗ πείϑεται, κρίνας χαϑάπαξ, 
ὃ ποιήσει, ὡς ὃ Ζεὺς ἐκέλευσεν, ὃ παρ᾽ αὐτῷ δηλαδὴ νοῦς, ἤδη δὲ καὶ ὡς ἡ lpig ἐδήλωσε, φήμη!478 
τις δηλαδὴ ἀγγείλασα ; ὡς εἰχὸς, ὅτι δῶρα λαβὼν AyiALevg λύσεται τὸν Ἕχτορα. ἔστι δὲ ἡ μὲν ἐρώτη- 

σις τοῦ Πριάμου τοιαύτη" ἀλλ ἄγε μοι τόδε εἰπέ" τί TOL φρεσὶν εἴδεται εἶναι; αἰνῶς γάρ us αὐτόν γε 

μένος καὶ ϑυμὸς ἀνώγει χεῖσ᾽ ἰέναι ἐπὶ νῆας ἔσω στρατὸν εὐρὺν ᾿᾿χαιῶν , ἤγουν εἰς τὸν ᾿λληνικὸν 

στρατόν. χαὶ οὕτω μὲν αὐτός. 5 δὲ γυνὴ ταῦτα μαϑοῦσα ( Vers. 200.) κώκυσε, x«i ᾧ μοι, φησὶ, πῆ 

δή τοι φρένες οἴχονϑ', ἧς, ἤγουν αἷς, τὸ πάρος περ ἔκλεο τουτέστιν ἐδοξάζου, ἐπ᾽ ἀνϑρώπους ξεί- 

ψους, ἠδ᾽ οἷσιν ἀνάσσεις: πῶς ἐθέλεις € ἐπὶ νῆας ᾿Ἡχαιῶν ἐλϑέμεν οἷος, ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς, ὃς τοι 

πολέας τε καὶ ἐσϑλοὺς υἱέας ἐξενάριξε; σιδήρειον νύ TOL ἤτορ. εἰ γάρ σ᾽ αἱρήσει καὶ ἐσόψεται ὀρϑαλ- 

μοῖσιν ὠμηστὴς χαὶ ἄπιστος ἀνὴρ ὅδε, OU σ᾽ ἐλεήσει» οὐδέ τι σ᾽ αἰδέσεται. γῦν δὲ κλαίωμεν ἄνευϑεν 10 

ἥμενοι ἐν μεγάρῳ. τῷ δ᾽ ὥς ποϑι μοῖρα χραταιὴ γεινομένῳ ἐπένησε λίνῳ, ὅτε aki τέχον αὐτὴ, ἤγουν 
2070 δὲ "Exropt, οὕτω που ἣν ἐκ γενετῆς πεπρωμένον. πῶς οὕτω; ἀργίποδας κύ *vag ἄσαι, 0 ἐστι χορέ- 

σαι, ἐὼν ἀπάνευϑεν τοκήων ἀνδρὶ παρὰ κρατερῷ. τοῦ δ᾽ ἐγὼ μέσον ἡπαρ᾽ ἔχοιμι ἐσϑέμεναι προς- 
φῦσα. τότ᾽ ἄντιτα ἔργα γένοιτο παιδὸς ἐμοῦ. ἐπεὶ oU i καχιζόμενόν γε κατέκτα, ἀλλὰ πρὸ Τρώων 
καὶ Τρωιάδων βαϑυκόλπων ἑσταύτα, οὔτε φόβου μεμνημένον, οὔτ᾽ ἀλεωρῆς. καὶ ἔστιν ὃ τῆς γραὸς 
λόγος κεχραμένος ἀποτροπῇ τοῦ ἀνδρὸς οἴκτῳ τοῦ παιδὸς καὶ χόλῳ κατὰ ἐχϑροῦ. (Vers. 213.) Ἔνθα 

ὅρα ὅτι Exe fn μὲν ὡς xal γυνὴ καὶ πρεσβύτις καὶ μήτηρ ἀγαϑοῦ τέκνου. καὶ οὗ μόνον ἀναιρεϑέντος 
ἀλλὰ καὶ ἀτάφου αἰκιζομένου, εἰ χαὶ ἀγριώτερον λαλεῖ καὶ οὐ φογεῖν ἁπλῶς ἐθέλει ἀλλὰ ἐν παρα- 

τάσει ἐσθίειν, xci οὐ λαβοῦσα, ἀλλ αὐτῷ προσφῖσα τὸ στόμα τῷ ἥπατι ὡς εἴ τε σαρκοφάγον ϑηρίον, 
εὐπαράδεχτός ἐστιν ὅμως, xal 7 ὑπερβολὴ πιϑανή. προείληπται “γὰρ τὸ χατ᾽ αὑτὴν ὑπερπαϑές. 20 
᾿Δχιλλεὺς δὲ, εἴ περ φϑάσας οὕτως εἶπεν, ἀσύγνωστος ἂν ἣν. διὸ οὐ τοιαῦτα ἐπὶ τῷ ἐχϑρῷ ἐλάλησεν 
"Exropi, ἀλλ αὐτὸ τοῦτο εὔξατο, γενέσϑαί οἱ ἐπιϑυμίαν γεύσασϑαι τῶν τοῦ " Exzogog σαρκῶν, ὡς 

μὴ ἔχοντι αὐτὸ δι᾿ ἐφέσεως καὶ οὐδὲ σαρχῶν ἁπλῶς φαγεῖν, ἀλλὰ τῶν ἐντοσϑίων χορέσασϑαι, ὡς 
εἴ περ σπλάγχνα ἱερείου ἐπεϑύμει φαγεῖν. ἐξ ὧν ἀστείως ὃ κωμιχὸς Πλάτων ἔφη κατὼ τὴν τοῦ δειπνο- 

So "σοφιστοῦ ἱστορίαν τὸ, ἄγευστος, ἄσπλαγχνος, ἀπλάκουντος, ἀλιβάνωτος. δῆλον οὖν ὡς κἀνταῦϑα 

πάνυ ᾿Αχιλλέως ἀγριωτέρα ἡ γραῦς αὕτη. ὃ μὲν γὰρ οὐδέν τι πλέον ἑλκυσμοῦ εἰς τὸν “ἔχτορα πλημδ- 
As* σῷον γοῦν ἐχεῖνον ἀπολύσει" αὐτὴ δὲ ἀναῤῥῆξαι τὸν ἥρωα ἐθέλει, ὡς ἂν τῶν ἐντὸς αὐτοῦ ἐμφά- 
γοι. βῆύσους δὲ τοιαύτης χκρεωφαχγίας ἐν τοῖς ὕστερον καὶ ἐκ τῶν κατὰ τὸν καχὸν Διονύσιον, οὗ γυναῖχα 

καὶ τέχνα λαβόντες ὑποχείρια οἱ ἑσπέριοι .«Δοκροὶ, καὶ ἐνακολασταίνοντες αὐτοῖς, ἐπεὶ τῆς ὕβρεως 

πλήρεις ἦσαν, xtvroUvríg, φασιν, ὑπὸ τοὺς τῶν γειρῶν ὄνυχας βελόναις ἀνεῖλον" εἶτα τὰ μὲν ὀστᾶ 30 

iv ὄλμοις κατέχοψαν, καταλέσαντες αὐτῶν τὰς σάρχας" τὰ δὲ λοιπὰ χρέα νειιησάμενοι ἐπηράσαντο 

τοῖς μὴ γευσαμένοις αὐτῶν. εἰ δὲ δεινὸν καὶ 0 ἀλλαχοῦ δηλωϑεὶς δΙ]ηιλήσιος ἀλοητὸς xol: καταπίπτω- 

σις, ἀλλὰ τοῦτο ϑηριωδέστερον διὰ τὴν κρεωβορίαν. Ὅρα δὲ χαὶ ὅτι ὡς ἡ μήτηρ ἐπέκρυψε τὸν τοῦ 
υἱοῦ ψόγον" ὁ μὲν γὰρ τρὶς περιέδραμε τὴν Ἴλιον φεύγων; ἡ δὲ ταῦτα μὲν σιγᾷ, τῆς δὲ ὕστερον 
ἀντιστάσεως μέμνηται, καϑ' ἣν οὐκ ἔτι ἔφυγεν. ἡ δ᾽ αὐτὴ καὶ ἐν τῷ, ἄπιστος ἀνὴρ ὅδε; ψεύδεται" 

ucc γὰρ ἄπιστον εἶναι τὸν "Ἵχιλλέα. Τρῶες μέντοι τοιοῦτοι καὶ οἱ Πριαμίδαι, xci αὐτὸς μά- 

στα "Exrep , ᾧ παρὸν λῦσαι τὸν πόλεμον χατὰ τοὺς ὅρκους 8, ὡς προϊστόρηται, ὃ δὲ, οὐκ ἐποίησεν 
αὐλῶν. ἢ δὲ xoi εὐχομένη σχεῖν μέσον τὸ τοῦ ᾿Αχιλλέως ἧπαρ ἐφ᾽ à ἀπεσϑίειν οὐκ ἂν ἀληϑῶς ὠμηστὴν 
λέγοι ἐκεῖνον τὸν μηδὲν τοιοῦτον ἐπὶ τῷ “ἔχτορι δράσαντα, εὐξάμενον δὲ μόνον ἐπιϑυμίαν ἐγγενέσϑαι 
αὐτῷ ἀποταμνόμενον ὠμὰ χρέα ξδμεναι τὰ τοῦ “Βχτορος. εἴη δ᾽ ἂν τὸ ἐχείνου ὀργίλον στοχαστιχῶς 4o. 
χαραχτηρίξζουσα ἐξ ἑαυτῆς. “Σημείωσαι δὲ ὅτι χαὶ pa vg ἐν τοῖς ἑξῆς, ϑαυμάσας τὴν τοῦ Πριάμου 

600v, ἐρεῖ τινὰ τῶν τῆς “Ἑκάβης, οἷον τὸ, σιδήρειον YU TOL ἦτορ, 0 xai ἐν Οδυσσείῳ χεῖται, xol, πῶς 
ἔτλης ἐλϑεῖν μόνος εἰς ἄνδρα, ὃς σοι πολλοὺς χαὶ ἐσθλοὺς υἱοὺς à ξενάριξα; ( Vers. 202. ) ᾿Ιστέον δὲ 

ὅτι τοῦ ἔκλεο. τουτέστιν ἐφημίζου, τὸ ϑέμια χλέω, e οὗ τὸ χλείξω, χρῆσις δὲ αὐτοῦ σὺν τῷ ( ἐν 

Ὀδυσσείᾳ, iva ἢ ὡς ϑέω ϑείω τὸ τρέχω, οἷον, Dele ἀνέμοισιν ὁμοῖοι, οὕτω χαὶ χλέω κλείω. Ti "δὲ, 

70 οἷσιν ἀνάσσεις, ἐξαλλαγὴν ἐποίησε σχήματος. ἦν γὰρ τὸ κοινὸν ἐπ᾿ ἀνϑρώπους ξείνους xoi 
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Τρῶας, ὧν δηλαδὴ ἀνάσσει Ó Πρίαμος. (Vers. 204.) TO δὲ, πολέας υἱοὺς, ἐπιτείνει τὴν δυστυχίαν 
τῇ προσϑήκῃ τοῦ καὶ ἐσθλούς. ὡς δὲ πολύτεκνος ὃ Πρίαμος, φανεῖται μὲν καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς" ἐνταῦϑα 

δὲ ῥητέον ὕτι, καϑὰ ὁ Πρίαμος, πολλοὶ δὲ ὕστερον καὶ κἄλλοι, οὕτω πολυγύναιος παραδέδοται καὶ 50 
ὃ παλαιὸς «Αἰγεὺς, τήν τὲ τοῦ Ὅπλητος ϑυγατέρα σχὼν, καὶ τὴν τοῦ Χαλκώδοντος, γάμου νόμῳ, 
πολλαῖς δὲ καὶ ἄλλαις χωρὶς γάμων συνών. Αἴϑραν τε γὰρ μετ᾽ αὐτὰς ἔλαβεν, εἶτα Μήδειαν. καὶ 
Θησεὺς δὲ πολλὰς τὰς μὲν ἐξ ἔρωτος, εἰς δ᾽ ἐξ ἁρπαγῆς, φασὶ, καὶ νομίμων γάμων, ὡς ᾿Βλένην, 
“Δριαδνην, ᾿Ιππολύτην τὴν ᾿Δ“μαζόνα, Φαίδραν τὴν ix Κρήτης. καὶ Φίλιππος δὲ ἐν τοῖς ὕστερον 

Φεραίαν μέν, φασιν, ἔγημε γυναῖκα, Γικησίπολιν, ἐξ ἧς αὐτῷ ἐγένετο Θετταλογίκη, καὶ “αρισσαίαν 

Φίλινναν, ἧς 0 περιψδόμενος ᾿Αῤῥιδαῖος. προσεκτήσατο δέ, φασι, καὶ τὴν ἐκ MoXorrüv Ὀλυμπιάδα 
10 τὴν ᾿Αλεξάνδρου τοῦ μεγάλου καὶ Κλεοπάτρας μητέρα. δῆλον δὲ ὡς ἐν ἔτι νεότητι τὰς πολλὰς ἔσχε 

γυναῖχας 0 νῦν γέρων Πρίαμος. ἄλλως γὰρ κατὰ τὸν ποιητὴν Θέογνιν οὐ σύμφορος γυνὴ νέα ἀνδρὲ 
γεραιῷ. ov γὰρ πηδαλίῳ πείϑεται, ὡς ἄκατος, οὐδ᾽ ἄγκυραν ἔχουσιν" ἀποῤῥήξασα δὲ δεσμὰ πολλάκις 
ix νυχτῶν ἄλλον ἔχεν λιμένα. τοῦτο δὲ προσφυὲς καὶ τοῖς κατὰ τὸν γέροντα Τιϑωνὸν, καὶ τὴν Ἠῶ τὴν 
ἢ μυϑευομένην ἢ κυριωνυμουμένην, μάλιστα δὲ τὴν τοῦ μύϑου. οὐδ᾽ αὐτὴ γὰρ ἀεὶ νεάζουσα προσήκοι 

1477ἂν ἐραστῇ πεμπέλῳ. (Vers. 205.) Σιδήρειον δὲ ἦτορ νῦν μὲν τὸ στεῤῥὸν, “οὗ δέος ovy. ἅπτεται" δη- 60 
λοῖ δέ ποτε καὶ τὸ σχληρὸν καὶ ἄτεγκτον ὡς ἀνηλεὲς, καϑὰ καὶ ὃ προγεγραμμένος σιδήρειος ϑυμός. 
(Vers. 206.) Τὸ δὲ, εἰ γάρ σ᾽ αἱρήσει καὶ ἐσόψεται, σύγχυσιν λογισμοῦ δηλοῖ τῷ πρωϑυστέρῳ σχη- 
ματισμῷ. πρῶτον γὰρ φύσει τὸ ἐσόψεται, εἶτα τὸ αἱρήσει. (Vers. 207.) Τὸ δὲ, οὔ σ᾽ ἐλεήσει οὐδ᾽ 
αἰδέσεται, καὶ “Εχτωρ προλαβὼν εἶπε περὶ αὐτοῖ. (Vers. 210.) Τὸ δὲ γεινομένῳ ἐφερμηνεύων 

20 ἐπήγαγε τὸ, ὃν τέκον αὐτή. (Vers, 211.) Τὸ δὲ χλῶσμα τοῦ λίνου τῆς Moígag τί ποτε δηλοῖ, ἀλλα- 
χοῦ γέγραπται. Τὸ δὲ, ἑῶν ἀπάνευϑε τοκήων, γενναίως βούλεται χωλύσαι τῆς ὁδοῦ τὸν γέροντα. εἶ 
γὰρ μεμοίραται ὀλέσϑαι τὸν “υἱὸν ἀπάνευϑε τῶν αὐτοῦ, οὐδ᾽ ἄρα ἐχείνους χρὴ ἀπελϑεῖν ἔνϑα ἐχεῖ- 1546 
vog χεῖται. (Vers, 212.) Κρατερὸς δ᾽ ἐνταῦϑα οὐχ οὕτως εἰς ἔπαινον, ὅσον μάλιστα εἰς ψόγον ὡς 
ἐπὶ βιαίου. (Vers. 2135.) Τὸ δὲ προσφῦσα ὅμοιόν ἐστιν τῷ ἐμφῦσα, 0 ἐστιν ἐμπλαχεῖσα. μᾶλλον δὲ, 

ἐμφαντικώτερον ἐκείγου εἰς ἐπιϑετικὴν ἐμπλοκήν. Τὸ δὲ, ἄντιτα ἔργα παιδὸς ἐμοῦ, ἀντὶ τοῦ ἀντί- 
mowe, ἀντιμώρητα, ἀντίσηκα τοῦ Exropog φόνου. καὶ ἔστι χρήσιμον εἰς τὸ, τρεῖς ἑνὸς ἀντιπεφά- 

σϑαι. Καὶ ὅρα τὴν ἀντισήκωσιν. οὐ γὰρ ἀξιόχρεων ἡγεῖται, φασὶν, ἀντιϑανεῖν τὸν τοῦ ἐχϑροῦ φο- 

γέα ἡ μήτηρ, εἰ μὴ καὶ τῶν σαρχῶν αὐτοῦ duqgayow (Vers. 214.) Τὸ δὲ, ἐπεὶ οὔ ἑ κακιξόμενον 

κατέκτα, αἱ χοιναὶ ἤγουν αἱ πλείους ἐχδόσεις γράφουσιν , ἐπεὶ οὔτι χαχιζόμενον. δηλοῖ δὲ ὅτι oy 

3o ὃ τυχὼν ἦν οὐδὲ γύνις. πῶς γὰρ τοιοῦτος ὃ πρὸ τῶν πολιτῶν μόνος ἑστώς; αὔξεται οὖν, φασὶ; TO 

πάϑος, εἰ ἀναξίως ὕβρισται, δέον ὃν μὴ οὕτω παϑεῖν. τοιαῦτα δέ τινα καὶ Πρίαμος ἐρεῖ πρὸς ᾿Ζίχιλ-: 

λέα, πεφεισμένως μέντοι, ἐν τῷ, τὸν δὲ σὺ πρῴην κτεῖνας ἀμυνόμενον περὶ πάτρης. ( Vers. 219.) 

Τὸ δὲ, πρὸ Τρώων xci ἑξῆς, εἰ γράφεται πρὸς Τρώων, φέρεται yàg καὶ τοιαύτη yQaqu, δηλοῖ *ro 10 

ἔιιπροσϑεν, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις. Τὸ δὲ βαϑύχολπον ὅτι ἐπὶ βαρβάρων τίϑησιν ὁ ποιητὴς, προγέγρα- 

πται. Τὴν δὲ ἀλεωρὴν διαστέλλει τοῦ φόβου, ἐπεὶ ὁ μὲν φυγὴν δηλοῖ, ἀλεωρὴ δὲ ἡ κατ᾽ ἐπιτηδειοτητὰ 

ἔκκλισίς ἐστι κατὰ τὸ, ἔγχος ἐμὸν ἄλευαι. (Vers. 194.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ὁ γέρων, λαλεῖν τῇ 

' Exe fly ἀρξάμενος, δαιμονίην ἐκείνην αὐτίκα προσέφη, 0 ἐστι δυστυχῆ» εἰπών" δαιμονίη, διοϑεν μοῦ 

᾿᾽Ολύμπιος ἄγγελος ἦλϑεν. (Vers. 218.) Ὅτι 0 διὰ ϑεῖον ϑάῤῥος μὴ πειϑόμενος τῷ εἰς ἀγαϑὸν ἔργον 
κωλύοντι ἐρεῖ ἄν" μή μ᾽ ἐϑέλοντ᾽ ἰέναι κατερύχανε, μηδέ μοι ὄρνις ἐν μεγάροις κακὸς πέλευ" ot p 

4o πείσεις. εἰ μὲν γάρ τις μ᾽ ἄλλος ἐπιχϑονίων ἐκέλευε, ψεῦδός xe φαῖμεν xal νοσφιζοίμεϑα μάλλον" “νῦν 20 

δ᾽ αὐτὸς γὰρ ἄκουσα ϑεοῦ καὶ ἐσέδρακον ἄντην, ἤγουν καὶ ἀντιχρὺ εἶδον. εἶμι xci οὐχ᾽ ἅλιον ἔπος ἔσ- 

σεται, 1) οὐχ ἁλίη ὁδὸς ἔσσεται. Τ]ρίαμος δέ φησι ταῦτα πρὸς ᾿ χάβην, ἐπάγων χαὶ ὅτε, εἰ δέ μου 

αἶσα τεϑνάναι παρὼ νηυσὶν ᾿Δἀχαιῶν, βούλομαι" αὐτίκα γάρ μὲ κατακτείνειεν yis ἀγκὰς ἑλοντ 

ἐμὸν υἱὸν, ἐπὴν γόου ἐξ ἔρον εἴην, ἤγουν ἐπειδὰν ἐκπληρώσαιμι τὸν τοῦ χλαίειν ἔρωτα, καϑ' ὁμοιότητα 

τοῦ, ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο. διὸ καὶ δασύνεται τὸ εἴην ὡς ἐκεῖ τὸ ἕντο, καϑὰ καὶ ἀλλαχοῦ τὸ εἰναι ἐν 

τῷ, ἐξ ἔρον εἶναι. ὃ δὲ "γέρων καὶ μετὰ τὸ, εἰ γάρ τίς μὲ ἄλλος ἐκέλευεν, ἐφρερμηνεύων rtg ἂν 4g 3o 
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ὁ ἄλλος, ἐπάγει" οἷοι, μᾶλλον δὲ, 3j οἵ μάντιές εἰσι; ϑυοσχόοι ἢ ἑερῆξες, προϑεὶς μὲν καὶ viv, ὡς καὶ: 
ἐν τῇ α' ῥαψῳδίᾳ, τὸ γενικὸν τὸ μάντεις, ἐπαγαγὼν δὲ τὰ εἴδη. τὸ ἱερῆες καὶ τὸ ϑυοσκόοι, 0 πέρ ἐκεῖ 1478 
οὐκ ἐξεφώνησεν, ἕτερον εἶδος εἰπὼν τὸν ὀνειροπόλον. (Vers. 221.) Εἰσὶ δὲ ϑυοσκόοι μὲν κατὰ τοὺς 

᾿ παλαιοὺς, περὶ ὧν δηλοῖ καὶ ἡ Οδύσσεια, οἱ διὰ τῶν ἐπιϑυμιωμένων μαντευόμενοι , οἱ xai ἐμπυρο- 
40 σχύποι καὶ λιβανομάντεις, ἱερεῖς δὲ οἱ διὰ σπλάγχνων. ϑύη μὲν γάρ, ge σι, τὰ ϑυμιάματα" ἱερὰ δὲ 

τὰ σπλάγχνα. καὶ ταῦτα μὲν οὕτως. (Vers. 219.) Τὸ δὲγ μή μοι ὄρνις κακὸς πέλευ, ἤγουν πέλε, 

0 ἐστι γίγνου, χαὶ παροιμιῶδες γέγονεν ἐν ἴσῳ τῷ, κακὸς οἰωνός. Ὅτι δὲ πᾶν σύμβολον μέλλοντος 
ὄρνις ὡς ἀπὸ μέρους ἐλέγετο, καὶ ὃ κωμικὸς ἐν Ὄρνισι δηλοῖ σαφέστατα. ὕρνις δὲ χαχὸς ἡ Lxáf τῷ 

ἀνδρὶ, διότι δυσφημεῖ καὶ κλαίει ἀπιόντος λύσασϑαι τὸν υἱὸν, 0 πὲρ ἐν τῷ aun ὁλολυγῆς λόγῳ ἀπαί- 

σιον εἰναι δεδήλωται. ( Vers. 223. ) To δὲ, ψεῦδος xev φαῖμεν xai ἕξῆς, φασὶν οἱ παλαιοὶ ἐνταῦϑα 

50 μᾶλλον οἰκεῖον εἰναι ῥηϑεῖναι 1 ἤ "Rep ἐν τῇ β ῥαψῳδίᾳ. exei uiv γὰρ ὁ στίχος εἶχεν ἀπορίαν ἐνταῦϑα 

δὲ ἀσφαλὴς ἡ ἡ ἔννοια. οὐ γὰρ οὕτω πειστέον ἑτέροις ὡς ϑεῷ αὐτῷ. ( Vers. 227.) “ημείωσαι δὲ ὅτι, 
εἰ καὶ θαῤῥεῖ ἄλλως ὃ Ó γέρων μὴ ὧν παϑεῖν τι κακὸν, ὅμως ἵνα παύσῃ τὴν “Εχάβην, φησὶν ἀντιπαρα- 
στατικῶς ὡς; εἰ χαί μὲ χρὴ θανεῖν, πεσοῦμαν ἀγκὰς ὁ ἑλὼν ἐμὸν υἱὸν καὶ ἑξῆς, ov; ἁπλῶς ἀποφηνά- 
μένος ὃ γέρων, ἀλλ εὐξάμενος οὕτω παϑεῖν. καὶ ἔστι τὸ σχῆμα τοῦ λόγου Ὁὕμοιόν τι τῷ, ἰδόντα ue καὶ 

60 λίπῃ αἰών. ᾿Εν τούτοις δὲ ὅρα καὶ τὸ, ἐμὸν υἱὸν, δριμέως πρὸς ἐντροπὴν τῆς ᾿Εχάβης ῥη ϑέν. αὐτῆς 
γὰρ οὐκ ἂν εἴη τῆς κωλυούσης τὰ εἰς ἐκείνου τιμήν. καὶ οὕτω μὲν ἐνταῦϑα. προϊὼν δὲ καὶ τὸν 
υἱὸν ἀποσεμνύνων cre ἀνίας πως ἑαυτοῦ, εἰπὼν ἐχεῖνον ἐκ ϑεοῦ εἶναι, οὐχ᾽ ἁπλῶς μέντοι, ἀλλ 

1547 ἐοικέναι. ( Vers. 224.) Τὸ δὲ εἶμι ἀσυνδέτως εἰπὼν ὃ γέρων εἴποις ἂν ὡς *avrixc δρμᾶται. διὸ zc 
τὴν φράσιν τῷ ἔργῳ συνετρόχασεν. (Vers. 227.) Ὅρα δὲ xoi ὅτι τὸ ἀγκὰς κἀνταῦϑα συνέσταλται 20 

χατὰ τὴν λήγουσαν, εἴτε ὄνομά ἐστιν εἴτε ἐπίῤῥημα. ( Vers. 228. ) Ὅτι τὸ ἀνοῖξαι κιβώτια οἵτω φρά- 

ζει" φωριαμῶν ἐπιϑήματα xaX ἀνέῳγε. λέγει δὲ ἐπιϑήματα τὰ πώματα ἤτοι τὰ σχεπάσματα, παρὰ 

τὸ ἐπιϑεῖναι τὸ κλεῖσαι, χατὰ τὸ, ΘΑ πυκινὸν νέφος ἠδ᾽ ἐπιϑεῖναι, ἢ μᾶλλον παρὰ τὸ ἐπιϑεῖ- 

voL, ἤγουν ἐπάνω ϑεῖναι. μετ᾽ ὀλίγα γοῦν ἐρεῖ ταῦτά τὲ πᾶντ᾽ ἐπιϑεῖτε. ἐντεῦϑεν δὲ μεταφορικῶς xal 
10 ἐπιϑεῖναν TO ἐπιβαλεῖν, ὡς “τὸ, ἡμιτάλαντον ἐπιϑήσω. Φωριαμὸς δὲ 1) παρὰ τὸ αὐτόϑι τὰ φάρη 

ἀμᾶσϑαι, ὃ ἐστι συνά) γέσϑαι, 5) διὰ τὸ τοὺς φῶρας ἀπείργειν. ὀξύνεται δὲ ἡ λέξις " χανόγι τοιούτῳ. 

τὰ διὰ τοῦ μος τριβράχεα, μὴ ἐπιϑετιχὰ ὄντα, βαρύνεται" χάλαμος, Πρίαμος. 10 ἱταμὸς ἐπίϑετον. 

τὸ ποταμὸς ἐκ τοῦ ποτασμὸς γέγονεν ἀφαιρέσει τοῦ α΄. ἔτι δὲ τὰ ἔχοντα τὴν ἄρχουσαν μαχρὰν ϑέσει 
βαρύνεται" ὄρχαμος, Τὔρταμος, Πέργαμος. τὰ δὲ φύσει, εἰ μέν εἰσι κύρια, βαρύνεται" Πύραμος; 
Τεύταμος" εἰ δὲ μὴ, ὀξύνεται" χηραμὸς, οὐλαμός. οὕτω καὶ φωριαμὸς ἡ κιβωτός. (Vers. 229.) 30 
Ὅτι τὰ ὑπὲρ "Exropog δῶρα, 0 ἐστι λύτρα, οὕτω μετρεῖ Ὅμηρος" ἔνϑεν δώδεκα. μὲν περικαλλέας ἔξελε 
πέπλους, δώδεχα δ᾽ ἁπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας, τόσσα δὲ φαάρεα καλὰ, τόσσους δ᾽ ἐπὶ 

τοῖσι χιτῶνας. χρυσοῦ δὲ στήσας ἔφερεν δέχα πάντα τάλαντα. ἐκ δὲ δύ αἴϑωνας ad qn πίσυρας δὲ. 

λέβητας, ἐκ. δὲ δέπας περικαλλὲς, ὃ οἱ Oye πόρον ἄνδρες ἐξεσών. δ᾽ ἐλϑόντι ἢ) ἐξεσίην ἐλϑόντι, 

μέγα χεέρας. Καὶ ὅρα τὴν τοῦ σχεύους αὔξησιν. χαλόν τὲ γὰρ αὐτὸ καὶ παλαιὸν κειμήλιον εἶναν 

δηλοῖ, καὶ ἐξεσίας ἤτοι πρεσβείας δῶρον, καὶ ovy. ἁπλῶς, ἀλλὰ ἔϑνους ὅλον δῶρον πρέσβεϊ βασιλεῖ. 

20 χαὶ καλὰ μὲν καὶ "τὰ ἄλλα. τοῦτο δὲ καὶ περικαλλὲς καὶ μέγα «τέρας, ὡς καὶ ἀπερείσια σὺν αὐτῷ τὰ 479 
ῥηθέντα δῶρα ῥηθῆναι ἐν τοῖς ἑξῆς. διὸ ἐπάγει πρὸς ἐξοχὴν, ὡς οὐδὲ τούτου ὃ γέρων ἐφείσατο διὰ 
τὸν φίλον υἱόν. φησὶ γάρ * οὐδέ νυ τοῦ περ φείσατ᾽ ἐνὶ μεγάροισ᾽ ὃ γέρων, περὶ δ᾽ ἤϑελε ϑυμῷ λύσα- 
σϑαι φίλον υἱόν. καὶ ἔστιν ὅμοιον τοῦτο πρὸς τὸ, καὶ τὸν Apes ϑῆχεν ἀεϑλον, ἤγουν τὸν ἀργύ- 4o 

θέον ἀρητῆρα, οὗ ποτὲ ὃ “Πριαμίδης “1υκάων nabh καὶ ἰδοὺ δέπας χαὶ τοῦτο περιώνυμον, χαϑὰ 
καὶ κρατὴρ ἐχεῖνος. Καὶ c ὅρα ἐν τούτοις ὡς παρελάλησε μὲν ὃ ποιητὴς ἱστορίαν, ἀφῆκε δὲ διασχευά-. 

σαν αὐτήν. εἶχε μὲν γὰρ ἱστορῆσαι τὸ τῆς ἐξεσίας αἴτιον, ἀφῆκε δὲ εἰπεῖν, ὡς ἂν μὴ καὶ ἐγκόψῃ τὴν 
τοῦ λόγου συνέχειαν χαὶ ὑπτιάσῃ τὸ ἐναγώνιον τῷ ἀφηγηματικῷ εἴδει. ἔξω καιροῦ. εἴρηται δὲ ἐξεσία , 
παρὰ τὴν ἕσιν τὴν πέμψιν. ὡς γὰρ ϑήσω ϑεσία καὶ συνϑεσία, χαὶ ϑύσω Dvoía, οὕτω καὶ παρὰ τὸ. 

ἤσω δασυνόμενον μέλλοντα, ὡς δηλοῖ τὸ ἀφήσω χαὶ πέμψω, ὡς τὸ; ἥσω γὰρ καὶ ἐγὼ, icta xal iota - 
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t , 3 , , ἡ εἰς πρεσβείαν ἔχπεμψις καὶ ἀποστολή. διό, φασι, καὶ ᾿ἀρίσταρχος δασύνει τὴν λέξιν, ἐν τῇ μέση 
ι A. n ' , ' es X ἃ - , La. ^ 3 : δηλαδὴ συλλαβῇ, κατὰ παλαιὰν συνήϑειαν, τὴν δηλωθεῖσαν καὶ ἀλλαχοῦ, Νεοπτόλεμος δέ, φασιν, 

" L^ s ' c , , - ε' »* T » , " ὁ Παιριανὸς, ψιλοῖ, ἀπὸ τοῦ ἐξιέναι. * Ioréov δὲ ὅτι x τοῦ Ὅμιι 3/00 , i$ οὗ ὡς εἴρηται ἐξεσία ἡ ἔχ- 50 
- R53 - ^oc , δ΄ 7 φοῖν 3 * - , - * -€- t , ^ 

πέμψις, κεῖται καὶ ἐν τῇ λ ῥαψῳδίῳ τὸ ἐξέμεν ἀντὶ τοῦ ἐχπέμιναι. γρῆσις δὲ τῆς ἐξεσίας καὶ ἐν Ὄδυσ- 

σείῳ. καὶ τοιαῦτα μὲν ταῦτα. Πέπλοι δὲ, γυναικεῖον φόρημα κατὰ τοὺς παλαιοὺς, ἃ ἐπερονῶντο αἱ 
- [4] * - d . τ΄ ^ *02»5»« - € , € t , , yvvaixeg , ot καὶ ἑανοὶ ἐκαλοῦντο. δῆλον δὲ δτυ-καὶ ἐπὶ ἀαῤῥαφοῦς ὑφάσματος ἡ λέξις ἐλαμβάνετό ποτε, 

ἐτυμολογουμένη παρὰ τὸ διαπεπτάσϑαι. τοιοῦτος γοῦν πέπλος δοχεῖ xci iv ᾿Οδυσσείῳ τῷ Τηλεμάχῳ 
ι ω τᾷ , r ^ - - TE -᾽ ε ΕῚ , -— € E * : , * 

παρὰ τῆς EAÀivng δεδοσϑαι, καὶ τῇ Tow?) δὲ AO2v& ὅμοιος ἐν γούνασι τεϑῆναι. ὡς δὲ καὶ ταὐτόν τι 
E c n - 3 ^ S δ , - ' -- 3 , 3 - , - 

πέπλος xai ἑανος, παραδηλοῦται ἀπὸ τοῦ ἐς φιάλην χρυσὴν τὰ τοῦ Π͵}ατρόχλου ὀστᾶ τεϑέντα ἑανῷ 
* - € , J - 4 , , - fL , 

Auri καλυφϑῆναι. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ τοῦ χτορος πορφυρέοις πέπλοις ἐν roig ἑξῆς καταϑέντα εἰς zov- 
- , c ^ - , , ΕΥ̓ , , , * 

σὴν λάρνακα. (Vers. 230.) di ὃὲ χλαῖναν περιβλήηματά, φασιν, ἧσαν κλίνης, ἐοίχασι δέ ποτε καὶ 
- € » , , ξ M 1 ve € ES , - » € ^ , 

δεδιπλῶσϑαι, ὡς ἂν πλέον χλιαίνοιεν. ὧν πρὸς διαστολὴν αἱ ἁπλοΐίδες ἐνταῦϑα εἴρηνται. Οἱ δὲ τά- 
- « ΕΞ , 3 - CN Aura » * ' , , 

πητες πολλαχοῦ φαίνονται ὑποκεῖσϑαι xara τι εἰδος στρωμνῆς, ὁποῖα ἴσως καὶ τὰ χαλούμενα ἐπεύχια. 
* ^ € , - - 2 * , , , - ftw * , 

διὸ xal ἡ πολλὴ ἐτυμολογία ἐκ τοῦ πατεῖσϑα: αὐτὰ παράγει. εἰ δέ τις μάϑοι ἐν roig ἑξῆς τὸ, δέμνια 
- * , - 2 , , er , , " c E 

ϑεῖναι καὶ ῥήγεα ἐμβαλεῖν στορέσαι v. £*qunegÜe τάπητας, ἕτερον τι νοήσει τοὺς τάπητας, οὖς οἱ πα-΄ 

λαιοὶ μεταβολεῖς τῶν λέξεων tv πρὸς tv φράζοντες ἐραπλώματα ἑρμηνεύουσι, συγχροτούμενοι ix τοῦ 
ἐφύπερϑεν. καὶ ἀργεῖ ἐνταῦϑα ἡ ἐκ τοῦ πατεῖν ἐτυμολογία. χρεῖττον δὲ 1) ἐκ τοῦ ϑάλπω εἰπεῖν κατὰ 
τοὺς παλαιοὺς ϑάλπης, xol μεταϑέσει ᾿Ιωνιχῇ καὶ ἐκβολῇ τοῦ X τάπης. ἢ ἐκ τοῦ ταφὼν ὁ ἐχπλαγεὶς 

τάφης καὶ τάπης ὃ τὸν ὁρῶντα ἐχπλήττων. λέγονται δέ, φασιν, οἱ τάπητες χαὶ δάπιδες παρὰ τὸ ἐν 
δαπέδῳ στρώνυσϑαι. (Vers. 251.) Τὰ δὲ φάρεα γυναικῶν τε καὶ ἀνδρῶν ἱμάτια. ( Vers. 232.) Χι- 
τῶνες δὲ ἀνδρεῖα ἐνδύματα, καϑὰ καὶ ταῦτα φασὶν οἱ παλαιοί. Τὸ δὲ στήσας ἀντὶ τοῦ σταϑμήσας 

ὡς πρὸς ἀχρίβειαν, ἵνα μὴ καὶ ψεύσηται τὸν σταϑμὸν τυχὸν ἐρωτηϑείς. ἐκ τούτου δὲ πρὸ τούτων τὸ, 
χϑιζὸν ἀποστήσονται χρέος, ὡς προηρμήνευται,γ καὶ μεταστῆσαι ἐν ᾿Οδυσσείῳ τὸ μεταλλάξαι εἴρηται 
μεταφοριχῶς. (Vers. 233.) Αἴϑωνες δὲ τρίποδες οἱ αἰϑόμενοι, 0. ἐστε λάμποντες ὡς γεγανωμένοι. 
ov γὰρ ἂν εἶεν ἀφιλότιμο: ὡς ἀπὸ πυρὸς αἰϑομένου, τιμιώτεροι δὲ λεβήτων ὄντες ὑποδιπλασίονες ἐχεί- 
νων εἰσί. ( Vers. 254.) Τὸ δὲ ῥηθὲν δέπας ἴσως ἂν χρυσοῦν ἦν, ὡς ἔστιν ἐκ τοῦ περικαλλὲς τεχμήρα- 
σϑαι. χρυσοῦ γὰρ ἐν πολλοῖς ἐπίϑετον τὸ καλόν. διὸ καὶ τὸ περιλκαλλὲς, 0 πέρ ἐστι καλὸν λίαν, ὅϑεν 

συγκοτὲν τὸ κάλλος ἐν δυσὶ X προφέρεται. οὕτω δ᾽ ἐπαγωγὸν φαίνεται τὸ ῥηϑὲν δέπας, ὡς φυλαχϑῆς- 
vat μέχρι καὶ νῦν τῷ γέροντι ἐν τοσαύταις δαπάναις ταῖς εἰς πόλεμον. ( Vers. 258.) Ὅτι τὰς αἰϑού- 
σας oUy ὑψηλάς τινας ἀλλὰ περί που τὴν αὐλὴν οὔσας ὁ ποιητὴς καὶ ἐνταῦϑα δηλοῖ, λέγων ὅτι 
ὃ Πρίαμος Τρῶας ἅπαντας αἰϑούσης ἀπέργεν ἢ ἀνέργεν ἔπεσσιν αἰσχροῖσιν ἐνίπτων, ἤγουν ἐπιπλὴτ- 
των. καὶ προϊὼν δὲ φησί" ix δ᾽ ἔλασεν ἤτοι ἐξῆλϑεν ἔφιππος προϑύροιο καὶ αἰϑούσης, ἣν καὶ ἐρίδου- 
πον συνήϑως, ὡς καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ, λέγει διὰ τὸ ἐχκεῖσϑαι ἀνέμοις καϑὰ καὶ τὴν αὐλὴν, περὶ ἣν 
ἡ εἴϑουσα ἦν. καὶ ἡ αὐλὴ γὰρ ἀπὸ τοῦ Go τὸ πνέω λέγεται. οἱ δὲ παλαιοί φασι καὶ ταῦτα" αἴϑου- 

σαι, αὐλῆς τειχία. Σικελοὶ δὲ τὴν αἴϑουσαν αὔλειον ϑύραν φασί" Κύπριοι δὲ παστάδα ἀμφίϑυρον. 

᾿Ιστέον δὲ ὕτι τὸ, ἔπεσσ᾽ αἰσχροῖσιν ἐνίπτων, ἐξ οὗ καὶ ἐνιπὴ ἡ δι᾽ αἰσχρολογίας ἐπίπληξις, γράφεται 

καὶ ἐγίσσων. καὶ ἔστι γλώσσης xci αὐτὸ, ὁποίας καὶ τὸ πέπτω πέσσω, περὶ οὗ προγέγραπται: 

(Vers. 242.) Ὅτι ἔπεσιν αἰσχροῖς ὃ γέρων τὸν λαὸν ἀπάγων ἑαυτοῦ φησίν" ἔῤῥετε λωβητῆρες, 

ἐλεγχέες, οὔ νυ καὶ ὑμῖν οἴκοι ἔνεστι γόος, ὕτι μ᾽ ἤλθετε κηδήσοντες; ἢ οὔνεσϑε, τουτέστιν ὀνεῖσϑε, 

50 

ὅκτι μοι ϑεὸς ἄλγε᾽ ἔδωχε, παῖδ᾽ ὀλέσαι τὸν ἄριστον; ἀτὰρ γνώσεσϑε xci ὕμμες" δηίτεροι γὰρ μᾶλλον Go 

᾿ἀχαιοῖσι δὴ ἔσεσϑε κείνου τεϑνειῶτος ἐναιρέμεν, ἤτοι φονεύεσϑαι ἢ μάλιστα, ῥφονες εἰς τὸ ἐναίρειν 

ἐκείνους δρῶντας τοῦτο ἐφ᾽ ἡμῖν. ( Vers. 240.) ' Ioréov δὲ ὅτι τὸ μὲν, οὐχὶ καὶ ὑμῖν οἴκοι γόος ἕως τοῦ 

κηδήσοντες, ῥηθήσεται πρὸς τοὺς πενϑεῖν τινὰ ἐρεϑίζοντας ἐν τῷ ἀκαίρως συμπαϑεῖν. ( Vers. 242.) 

Τὸ δὲ, ἀτὰρ γνώσεσϑε καὶ ἑξῆς, πρὸς τοὺς μὴ ἐξ ὀρϑοῦ ἀχϑομένους ἐπὶ ἀριστέως ϑανάτῳ. γοητέον 

δ᾽ ἐν τούτοις ὡς γοῶντες ἦσαν οἱ Τρῶες ἐν τῇ βασιλικῇ αὐλῇ. (Vers. 239.) “ωβητῆρες δὲ 7) οἱ λω- 

Bag ποιοῦντες, ἢ οἱ λωβᾶσθαι ἄξιοι. αἰσχρὸν δὲ πάντως "ἔπος τοῦτο, καϑὰ καὶ τὸ ἐλεγχέες, του- 1348 

Ax 
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τέστιν αἰσχυντηλὸν, ὑβριστικὸν, ὡς ὃ ποιητὴς προεϑεώρησεν. (Vers. 240.) Ἢ δὲ ἔννοια τοῦ, oi 
καὶ ὑμῖν γόος, διπλῆ" οὐχὶ καὶ ὑμῖν οἴκαδε ἴδιός τις γόος ἐστὶ, καὶ διὰ τοῦτο ἥκετε λυπήσοντές ue 

δ n : Aedes ] nie " siii. ; Ex. 
μᾶλλον ἡ συμπενθήσοντες ; ?) Ott οὐχὶ καὶ οἴκαδε γοήσεσϑε τὸν “ἔχτορα ἕκαστος, ἀλλὰ παρ ἐμοί; oi1480 

δὲ παλαιοὶ κάλλιον φράζουσιν οὕτως" οὐκ ἔχοντες πένϑος ἐμὲ παραμυϑεῖσϑε. ἢ καὶ ἄλλως, ἐμοί, 
φησι, συμπαϑήσοντες ἤχετε, οὐχὶ δὲ ἕκαστος ἴδιον ὁρίζεται πένϑος , τὸν ϑάνατον "Exrogog. βούλε- 
ται δέ, φασι, λέγειν ὡς δεῖ ἕκαστον οἴχοι μένοντα πενϑεῖν τὸν “Ἕκτορα. ( Vers. 241.) Τὸ δὲ κηδή- 

covr:g xci νῦν ἀντὶ τοῦ λυπήσοντες. Τὸ δὲ οὔνεσϑε ᾿Ιωνικόν ἐστιν ἀπὸ τοῦ ὀνῶ ὄνημι, οὗ παϑητιχὸν 

ὄναμαι ὄνασϑε. ( Vers. 242.) Τὸ ài, ἄλγε᾽ ἔδωχεν, οὐ πολλά τινα μετρεῖ κήδεα, στενοχωρεῖται δὲ 
εἰς μόνον τὸν μέγαν “ἔχτορα, ὡς δηλοῖ τὸ, παῖδα ὀλέσαι τὸν ἄριστον, οὗ τὸ ἐξοχιχὸν μεγαλεῖον 
ἡ σὺν τῷ ἄρϑρῳ δηλοῖ προφορά. οὐ γὰρ ἁπλῶς ἔφη ἄριστον, ἀλλὰ χαϑ' ὑπεροχὴν, τὸν ἄριστον. 10 
( Vers. 245.) Ὅτι φιλοπάτριδος ἀνδρὸς λόγος τὸ, ἀτὰρ ἔγωγε πρὶν ἀλαπαζομένην τὲ πόλιν κεραϊζο- 

10 μένην Té ὀφϑαλμοῖσιν ἰδεῖν, βαίην δόμον ̓ ἄϊδος st * ow. ( Vers. 247.) Ὅτι πρὸ βραχέων μὲν αἰϑούσης 

ἀνέεργεν ἢ ἀπέεργεν τοὺς Τρῶας ὁ Πρίαμος, λόγοις αἰσχροῖς ἐπιπλήττων" ὑποχαταβὰς δὲ ovx ἔτι 
λόγοις , ἀλλὰ σκήπτρῳ ὡς εἰκὸς ἀπείργει. φησὶ γάρ" ἢ, καὶ σκηπανίῳ, τῷ καὶ προερμηνευϑέντι, Otem. 

ἀνέρας, τουτέστιν, εὐθὺς μετὰ τοὺς λόγους ἐποίει ἔργον" οἱ δ᾽ ἴσαν ἔξω, , ἤγουν ἐξῆλθον, σπερχομέ- 
voto γέροντος. σεμνῶς δὲ τὸ διέπειν εἶπεν ὡς ἐπὶ βασιλέως. βούλεται γὰρ εἰπεῖν, ἐδίωκεν ἢ ἔπληττε, 
(Vers. 248.) Τὸ δὲ σπερχομένοιο ἐνεργητικῶς νῦν ἐῤῥέϑη ἀντὶ τοῦ σπέρχοντος καὶ κατεπείγοντος, 

ἴσως δὲ καὶ παϑητιχῶς δηλοῖ σεμνότητος λόγῳ τὸν τοῦ βασιλέως ϑυμόν. ( Vers. 249.) Ὅτε κατάλογον 
λεληϑότως Ὅμηρος ποιούμενος τῶν ὑπολελειμμένων τῷ Πριάμῳ παίδων ἔφη" ὃ δ᾽ υἱάσιν οἷσεν ὁμόχλα 
γειχείων, οἵ meo ἦσαν “Ἕλενος, Πάρις, 1γάϑων, Πάμμων, 0 συντεϑὲν ποιεῖ τὸν πολυπάμμονα, 0 ἐστι 20 
πολυϑρέμμονα. ᾿Αντίφονος, Πολίτης, βοὴν ἀγαϑὸς, Δηίφοβος, ᾿Ιππόϑοος; καὶ Δῖος ἀγαυὸς, ἐννέα 
οὗτοι. (Vers. 251.) δνταῦϑα δὲ οἱ μὲν τὸ 4iog φασὶν κύριον, οἱ δὲ τὸ ἀγαυός. νικᾷ δὲ εἶναι Δίου 
ἐπίϑετον τὸ ἀγαυός. ἦν δέ, φασιν, ὡς ἱστορεῖ «Φερεκύδης, νόϑος Πριάμου υἱὸς ὃ 4iog. "ἰστέον δὲ 
ὅτι ὡς τῷ μέτρῳ συνήνεγκεν, ἀπηριϑμήσατο τοὺς παῖδας ὃ ποιητής. ov γὰρ ἂν ἕβδομον τὸν Δηίφοβον 

20 ἔταξεν ὑπερτεροῦντα τῶν ἄλλων μετὰ τὸν “Βκτορα, περὶ οὗ φασὶ καὶ ὅτι ᾿Αλεξάνδρου πεσόντος Πρία- 
μος τὸν ' Βλένης γάμον ἔπαϑλον ἔϑετο τῷ τὴν μάχην ἀρίστῳ. Δηύροβος οὖν, γενναίως ἀγωνισάμενος, 
ἔσχεν αὐτὴν ἀριστεῖον μάχης. τῷ δ᾽ αὐτῷ λόγῳ καὶ ἐφεξῆς τὸν “Εχτορα ἐν τεϑνεῶσιν υἱοῖς τρίτον 
ἔϑηχε μετὰ Miojorooe ἀντίϑεον καὶ Τρωίλον ἱππιοχάρμην, ov φασιν ἵππους ἐν τῷ Θυμβραίῳ γυμνά- 
Covra λόγχη πεσεῖν vm ᾿Ζχιλλέως. Πλὴν σημείωσαν ὡς, εἰ καὶ τὸ μέτρον τρίτην τάξιν ἔνειμεν 
ἽἝχτορι, ἀλλὰ τῷ ἐπαίνῳ πάντων ὑπερτέϑειται τῶν τε ἀπόντων καὶ τῶν περιόντων. ϑεῷ γὰρ εἰκάσεν 30 
αὐτὸν, ὡς ῥηϑήσεται. ( Vers. 248.) Ὅρα δὲ χανταῦϑα τοὺς υἱοὺς Πριάμου τῷ ἐννέα μετρουμένους 

ἀριϑμῷ, ὃν στέργειν δέδεικται ὃ ποιητὴς μάλιστα. Εν δὲ τῷ, υἱάσιν οἷσιν, τὸ μὲν υἱάσιν ὁμοίως 

τοῖς συγγενιχοῖς ἐσχημάτισται, τῷ πατράσι; μητράσι; ᾿ϑυγατράσιν, ἄλλως γὰρ υἱεῦσιν ἢ υἱέσιν ὥφειλεν 
εἶναι. Τὸ δὲ οἷσιν; ἤγουν ἰδίοις, διαστολὴν Ep L τῶν οἱ ἑτέρων πατέρων εἰσὶν υἱοί, Τὸ δὲ ὁμοκλᾶν 
καὶ νειχείειν ὅμοιόν ἐστι τῷ ὡς ἐῤῥέϑη ἔπεσιν κἰσχροῖς ἐνίπτειν. ἄλλως I τὸ νεικείειν εἶδός ἐστιν ὃμο- 

χλῆς καὶ οὐχ αὐτόχρημα ὁμοκχλή. ὁμοχλᾷ γοῦν τις καὶ ἀπειλῆς δίχα καὶ νείχους, ὡς δηλοῖ μετ᾽ ὀλίγα 
$o 10, ὁμοκλήσας ἐκέλευσεν. εἰ μὴ ἄρα "νεικεῖν ἐστὶ καὶ ἐχεῖνο. κακολογήσει γὰρ ( Vers. 253.) ὑβριστι- 

χῶς καὶ τοὺς ῥηθέντας υἱοὺς ὁ Πρίαμος εὐθὺς αὐτίχα, εἰπών" σπεύσατέ uot, χαχὰ τέχνα, κατηφόνες, 
αἴϑ' ἅμα πάντες "Extogog ὠφέλετε ἀντὶ ϑοῇς ἐπὶ γηυσὶ πεφάσϑαν" ὃ περ ὅμοιόν ἐστι τῷ, τρεῖς ἑνὸς 

even áo. sito ( Vers. 255.) οἰκτιζόμενος, & δὴ πατρὶ χειρόνων παίδων ἁρμόττει ἐστερημένῳ 40 
τῶν χρειττόνων,. φησὶν ἡϑοποιητικῶς" ᾧ μοι ἐγὼ πανάποτμος, ἐπεὶ τέχον υἷας ἀρίσεους Τροίῃ ἐν 
εὐρείῃ, τῶν Ó οὔτινα φημὶ λελεῖρϑαι. ἐν οἷς μετρήσας τὸν “προῤῥηθέντα Ἰηήστορα καὶ τὸν Ἰρωίλον 
μετ᾽ ἐπιϑέτων σεμνῶν, ὡς 70: ἐλέχϑη, καὶ τὸν " Exvoga δὲ ἄνευ ἐπιϑέτου, ὅμως ἄλλως αὐτὸν. σεμνύ- 

νει, εἰπών" ὃς ϑεὸς ἔσχε LET ᾿ἀνδρόσιν, οὐδὲ ἐῴχει ἀνδρός ye ϑνητοῦ maig ἔμμεναι ἀλλὰ ϑεοῖο. τοὺς 
μὲν ἀπώλεσ᾽ ^ Aong: τὰ δ᾽ ἐλέγχεα πάντα λέλειπται, ψεῦσταί T ὀρχησταί τὲ, χοροιτυπίῃσιν &QLOTOL, 
ἀρνῶν ἠδ᾽ ἐρίφων ἐπιδήμιοι ἁρπακτῆρες, ( Vers, 263.) ' Hv δὲ v0. ἔργον; εἰς 0 τοὺς υἱοὺς ἐπέσπευδεν, 
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᾿ ἐφοπλίσαι ἅμαξαν καὶ ἐπιϑεῖναι τὰ λύτρα, μικρὸν μὲν ὃν καὶ ἐλαφρὸν, δριμέως δὲ ἐπιταχϑὲν ἐν ὀλι- 
γίστῳ. φησὶ yao ovx ὃν δή μοι ἅμαξαν ἐφοπλίσητε; ἢ ἐφοπλίσαιτε τάχιστα, ταῦτά τε πάντ᾽ ἐπι- 
ϑεῖτε, τὰ πρὸ ὀφϑαλμῶν δηλαδὴ κείμενα δῶρα, t ἵνα πρήσσωμεν ὁδοῖο à TOUTÉGTiV, ὡς καὶ ἀλλα" χοῦ 4o 

κεῖται, ὁδεύσωμεν; Καὶ € ὅρα ὅπως τόπον εὗρεν ὃ ποιητὴς, ἐν o εὐαφόρμως κατηγόρησε τῶν Π]ριαμι- 

δῶν, χαραχτηρίσας αὐτοὺς σκωπτικῶς. (Vers. 253.) Εἰσὶ δὲ κατηφόνες μὲν οἱονεὶ αὐτόχρημα κατή- 
gan. ϑηλυκὴ γὰρ ἡ προσηγορία κατὰ τὸν ̓ 4ρίσταρχον. διασαφητιχὸν δέ πως ἐστὶ τοῦτο τοῦ zax« 
τέχνα. χαὶ ἄλλως δὲ, κατηφόνες, χαϑ' ὧν φόνος ψηφιστέος, ἵνα ἢ τὸ μὲν πρῶτον ἀναλόγως τῇ χατηφείῳ, 

ὧν εἶναι χρὴ κάτω τὰ φάη ἐπικρυπτομένων τὸ βλέπεσϑαι, τὸ δὲ δεύτερον» ὡς ἐκ τοῦ φῶ τὸ φονεύω, 
ἵνα εἶεν κατηφόνες οἱ φόνου χατάξιοι. "ἦρα — (Vers. 255.) Τὸ δὲ πανάποτμος ταὐτὸν τῷ δυσάμ- 

10 μόρος, περὶ οὗ ἀλλαχοῦ εἴρηται. (Vers. 256.). Τὸ δὲ, οὔ τινα φημὶ λελεῖφϑαι, ἢ ἐνδοιάζει πιϑα- 
γῶς κατὰ τὸ φημὶ, ἢ καὶ ἄλλως σεμνῶς εἴρηται κατὰ ἀπόφανσιν, ὡς οἷα τῶν ἄλλων μὴ προσλογιζο- 
μένων περιεῖναι. πολλαχοῦ δὲ καὶ οὕτω σχηματίζει 0 ποιητῆς. ( Vers. 257.) Σημείωσαι δὲ καὶ ]ήστορα 
τὸ χύριον συστεῖλαν τὴν παᾶραλήγουσαν. ἐπὶ δέ γε τοῦ βουλευτοῦ ἐχτείνεται, οἷον, μήστωρα φόβοιο. 
( Vers. 258. ) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι πολλῶν υἱῶν ϑανόντων τῷ γέροντι τρεῖς ὁ ἐξῆρε τοὺς ῥηϑέντας" χαὶ ὅτι 

1481ἐπεὶ μέγα ἦν εἰπεῖν ϑεὸν ἐν ἀνδράσιν εἶναι τὸν “Ἕκτορα, ἐμιφαίνδι εὐϑὺς ὃ ποιητὴς δεῖν χἀνταῦϑα 

προσυπακχούειν συνήϑως τὸ ὡς, ἵνα λέγῃ ὅτι ὡς ϑεὸς "ἦν. διὸ ἐπάγει" οὐδὲ ἐῴκει ϑνητοῦ παῖς εἶναι, 50 

ἀλλὰ ϑεοῦ, ηϑιχῶς, φασὶ, λέγων τὸν παῖδα χρείττονα τοῦ δοκεῖν ἐξ αὐτοῦ γεγεννῆσϑαι. καὶ Ὅμη- 
ρος μὲν οὕτω ῥητορικῶς τε καὶ ἀσφαλῶς. οἱ δὲ μετ᾽ αὐτὸν ἀναιδέστερον λέγοντες ἐξ Ζπόλλωνος αὐτὸν 
σπερματίζουσι τὰ συνήϑη παίζοντες μυϑικά. περίφρασις δέ εἰσι τὰ εἰρημένα τοῦ ἀντίϑεον xal τὸν 

20 ἽἙχτορα εἶναι, χκαϑὰ xai τὸν δῆήστορα, πλατυνϑεῖσα εἰς πλεῖον σέμνωμα τοῦ ἥρωος. (Vers. 260.) 

Τὸ δὲ ἐλέγχεα ταὐτόν ἐστι τῷ ἐλεγχέες. σαφέστερον δὲ τούτου ἐκεῖνο. τὸ γὰρ ἐλέγχεα καὶ ποιότητός ἐστι 
δηλωτιχόν ποτε. ( Vers. 261.) Τὸ δὲ ψεῦσται ταὐτόν πως τῷ ἄπιστοι χατὰ τὸ, παῖδες ὑπερφίαλοι 
καὶ ἄπιστοι. ἐκ Πάριδος δὲ τοῦτο τὸ σχῶμμα καϑήκχει τοῖς ἀδελφοῖς, ὃς τοιοῦτος ἐφάνη τῷ Μενελάῳ 

κατὰ τὴν τοῦ “Τυκόφρρονος ἱστορίαν. μή ποτὲ δὲ τοιοῦτος καὶ ὁ “ἔχτωρ καὶ πρὸ αὐτοῦ Πρίαμος xai 
οἱ ἀμφ᾽ αὐτὸν, oi μετὰ τὸ, ví μὲν δὴ φαίνεται Μενελάου, “κατεπάτησαν τὰ πιστὰ ὕρχια. 
(Vers. 262.) Τὸ δὲ ἀρνῶν καὶ ἐρίφων τρυφήν ve ἄκραν δηλοῖ τῶν οὕτω ἁπαλοῖς χαιρόντων ἐδέσμασι, 
καὶ τὴν ἁρπαγὴν δὲ πιϑανεύεται» τοιαῦτα γὰρ ζωίδια ταχὺ καὶ ῥᾷον ἁρπάζονται. εἰκὸς δὲ ὀνειδί- 
σϑαι ταῦτα τοὺς Πριαμίδας, χαὶ ὡς ἀναλίσκοντας τὰ ti γενομισμένα τοῖς κατὰ Τροίαν, ἐπεί TOL καὶ 

᾿4ϑή" γῃσιν γενόμιστο, ἤγουν νόμος ἣν, ἀπέκτου ἀρνὸς μηδένα γεύεσϑαι, ἐπιλιπούσης ποτέ, φασι, 6o 

ὅ0 τῆς τῶν ζῴων τούτων γενέσεως. ἐρίφων δὲ εὐφορία, εἴ πέρ που, ἐν τῇ νήσῳ Mio ῃν" περιάδονται 

γὰρ οἱ ἐκεῖσε ἔριφοι, ὡς ὃ δειπνοσοφιστὴς καὶ τοῦτο ἱστορεῖ. ᾿“πεχτον δὲ ἄρνα ἡ ἱστορία ἔφη τὸν 
μήπω πεχϑέντα, ἤγουν χαρέντα, xol εἰπεῖν χατὰ Θεόκριτον, ποκχιχϑέντα. ὅτι δὲ ὑμωνυμίας λόγῳ 
ἔριφοι ὠνομάσϑησαν xal TL κατ᾽ ̓ οὐρανὸν ἀστροϑέτημα, δῆλον ἀπὸ λοπάδος, ἣν σειινύνων τις παρὰ 
τῷ δειπινοσοφιστῇ ἀστείως ἔφη τὸ, παρετέϑη ὑπερήφανος ὀΐουσα τῶν ὡρῶν λοπὰς, τὸ τοῦ πόλου παν- 

τὸς ἡμισφαίριον, 0 xoi "κατασχευάζων ἐξ ὁμωνυμίας ἀστέρων πρὸς boe ἐδώδιιια λοπάσιν ἑψόμενα 1849 

φησὶν ὡς ἅπαντ᾽ xd v τὰ οὐρανία καλὰ, ἰχϑῦς, ἔριφοι, σκορπίος" ἃ δηλαδὴ χαὶ ἐν οὐρανῷ εἰσίν. 

εἰτὰ εἰπὼν ὡς ὑπέφαινεν, ὀῶν ἡμίτομα τοὺς ἀστερίας, ἐπάγει" π negl ταύτης ὁ πᾶς ἀγὼν ἐπ ̓ ἐμὲ χα- 
τήντα. τὸ néQaG s ἤγουν ὕστερον, οὐχ ἀνῆκα, ἕως τὴν λοπάδ᾽ ὀρύττων ἀποδέδειχα κόσχινον. xal οὕτω 

piv εἰσὶ καὶ οὐρανοῦ ἔριφοι. Τὸ δὲ, ὄξουσα ὡρῶν, παραπε ποιῆσϑαι δόχεῖ ἐκ Θεοχρίτου, ὃς nÀ υϑῆναί 

4o τὶ ἔφη πρὸς χράγαις ὡρᾶν, ἤγουν πρὸς ταῖς κρήναις αἰτῶν τῶν ὡρῶν, ἃς χάλλος ἐστὶ em σεμνύνων 

ἐχεῖνος οὕτω τὸ καλῶς πλυϑέν. Ὅμηρος δὲ μεγάλα λέγ ων πρὸς ὕγχον σεμνὸν ἄλλως ταῖς “Ὥραις ἀνατί- 

ϑησι τὰ οὐράγνιὰ, οὐ σμικρολογούμενος ταπεινῶς. ὕτι δὲ ὥρα χαὶ ἐπὶ κάλλους λέγεται, δῆλον χαὶ éx 

τοῦ ἐν Σάμῳ ̓ ἀφροδῆ nv ἑταῖραι ἱδρύσαντο, ἐργασόμεναι ἱκανῶς ἀπὸ τῆς ὥρας. τοιοῦτον δέ τι xal τὸ, 

᾿γυναῖχες αἱ ἐν ὥρᾳ. ἴσως δὲ αὐτὸ χαὶ χρόνον δηλοῖ, xao καὶ αἱ ὡραῖαι γάμου αἱ wol λέγονται, ὡς 

καὶ βότρυς ὡραῖος τρυγᾶδϑαι, ἡ δὲ τοιαύτη ὥρα xci τὸ ὡρολογεῖν ποιεῖ xal τὸν ἐξ αὐτοῦ; ὥρολογ ἤτ- 1o 

τὴν, ὃν ὃ παρὰ τῷ valo Τίμων" Aeffágyvoor ἔζη ὡς ἐπὶ μισϑῷ ὡρολογοῦνται. καὶ οὕτω μὲν καὶ 
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ταῦτα. Τὸ δὲ, ὡς ἐῤῥέϑη, ἀρνῶν καὶ ἐρίφων ἐπιδήμιοι ἅρπαγες, καὶ ἀναίδειαν καὶ ϑηριωδίαν κατα- 
λαλεῖ τῶν εἰρημένων Πριαμιδῶν. ϑῆρες γὰρ ἁρπακτῆρες εἰσὶν, OL καὶ διημιοτικοῖς ἐπιτίϑενται ξῴοις, 

ὁποῖος xci ὁ τοῦ “Ιράτου μονόλυκος ὅτε λιμὸν καραδοκεῖ. Ὅτι δὲ σχώμμα στρατιωτιχόν ποτε καὶ τὸ 

λύχος, δηλοῖ xal ᾿αϑήναιος, ἔνϑα ἱστορεῖ ὡς [νάϑαινα 1 éreaglg , ἐπεὶ δύο τινὲς αὐτὴν ἐμισϑώσαντο, 

στρατιώτης χαὶ μαστιγίας, ὁμώνυμοι, ὡς ἔοιχε, ποταμοῖς, καὶ ὃ στρατιώτης ἀναγωγότερον, ἤγουν 
ἀπαιδευτότερον, λάκκον αὐτὴν ὠνόμασε, πῶς ἕφη; καὶ αὐτίκα λύουσα ἡ αὐτὴ ἐπεῖπεν, 1) ὅτι δύο πο- 
ταμοὶ ἐμβάλλετόν μοι ὃ Αὐχος καὶ ὃ Δαστιγίας, σχώψασα ἐκείνη τὸν στρατιώτην μὲν τῷ τοῦ λύκου 
ὀνόματι, τὸν δὲ δοῦλον ἐραστὴν τὸ τοῦ μαστιγίου. ἐπορίσατο δὲ τὸ τῆς ἐμβολῆς τῶν δύο ποταμῶν εἰς 
ἕνα λάκκον ἡ 1 νάϑαινα νόημα ἐκ τῶν “Ὁμηρικῶν ὍΝ μεγάλων ρουνῶν, οἱ συμβάλλουσιν εἰς μίαν 
μισγάγκειαν. σοφὴ δὲ ἡ ῥηθεῖσα νάϑαινα ὑποκοριζομένη καὶ εἰς Τναϑαίνιον. ἧς do quas 10 

20 χαὶ ὅτε φαῦλον παλαιστὴν ὑνηλάτην ἀπειλήσαντα καταλαβεῖν γύναια σὺν τοῖς ὑναρίοις καὶ "ταῖς 

ἀστράβαις ἔσκωψεν εἰποῦσα ἰαμβικῶς" μὴ δῆτ᾽, ἄνερ, οὐδέ ποτε γὰρ τοῦτ᾽ ἐστί σοι πεπραγμένον, 
ἤγουν τὸ ῥῖψαι τινά. Τὸ δὲ, ὀρχησταὶ χοροιτυπίαις ἄριστοι. ἀντὶ τοῦ οὐκ ἐν πολέμῳ Ogynoral, οἷός 
που ἐν τοῖς πρὸ τούτων ἐῤῥέϑη τις τῶν ἡρώων, οὐδὲ τὰ ἐνόπλια πυῤῥιχίζοντες, ὃ δὴ πολλάκις βασι- 
λεῦσιν ἔργον ἣν ἡδύ. ᾿Αντιόχῳ γοῦν, βασιλεῖ τῷ μεγάλῳ, πρὸς ὕπλα τινὲς ὠρχοῦντο ἐν τῷ δείπνῳ, 
ἀλλὰ τὰ ἐς χοροὺς ὀρχούμενοι. ᾿ἐπιδήμιοι δὲ, οἱ μὴ τὰ τῶν πολεμίων ἀλλὰ τὰ τοῦ ἰδίου δήμου ἁρπά- 
ζοντὲς , χαὶ δημοβόρων δίκην ἀδικεῖν τοὺς οἰχείους γενναῖοι" ὅϑεν παροιμία, οἴκοι λέοντες, ἐν δὲ μάχῃ 

ἀλώπεκες. λέγει δὲ χαὶ ἡ καϑωμιλημένη γλῶσσα τοὺς ἀτυχεστέρους τῶν ἀρχόντων ἰσχυροὺς εἶναι χατὰ 

τοῦ ὑπ᾽ αὐτοὺς δήμου. Τὸ δὲ ἐπιδήμιον ἔγνωσται χαὶ τοῖς ᾿᾿σκληπιάδαις, ἐπὶ νοσημάτων μέντοι. Τὸ 

δὲ ἁρπακτῆρες ποιηταῖς φίλη λέξις, καϑὰ καὶ τὸ φυλακτῆρες, καὶ τὸ πρηκτὴρ, καὶ ῥητὴρ, καὶ 20 

ϑηρητήρ. T0 δὲ ἐπιϑεῖτε ἐκ τοῦ ἐπιϑείητε συγχέκοπταινγ xal ἔστιν ἀχόλουϑον τῷ ἐφοπλίσσαιτε 
εὐχτιχῷ. οἱ δὲ γράφοντες ἐπιϑῆτε διὰ τοῦ ἢ ποιοῦσιν οὕτω πρὸς ἀκολουϑίαν τοῦ ἐροπλίσσητε κατὰ 
ἔγχλισιν ὑποταχτικήν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐπιϑεῖναι λέγεται καὶ τὸ προσϑεῖναι εἴτουν ἐπιβαλεῖν, ὡς καὶ 

30 "προδεδήλωται ἐν τῷ τοῦ [fargozAov ἐπιταφίῳ ἀγῶνι" καὶ ἐξ αὐτοῦ παρὰ τοῖς ὕστερον ἐπιϑήκη ἡ προς- 
ϑήκη. οἷον, ἐπιϑήκη ϑαύματος ἢ) ἐχπλήξεως. ἡ δ᾽ αὐτὴ καὶ ἐπενϑήκη. ἡ δὲ λέξις τῆς ἐπενϑέσεως 
γραμματικοῖς μάλιστα ἔγνωσται. (Vers. 266.) Ὅτι ϑελήσας Ὅμηρος κατὰ συνήϑη φιλοτιμίαν δια-1482 
σχευάσαι ζεῦγμα ἡμιονείας ἀπήνης, φησίν" ἐκ μὲν ἅμαξαν ἄειραν, οἱ Πριαμίδαι δηλαδὴ, ἐύτροχον 
ἡμιονείην, καλὴν,» πρωτοπαγέα, ὡς που προεγράφη᾽" πείρινϑα δὲ δῆσαν ἐπ᾽ αὑτῆς, ὡς καὶ αὐτὸ προ- 
γέγραπται" oU τότε ποιηϑὲν ὑπὸ τῶν Πριαμιδῶν, ἀλλ᾽ ὅτε ὁμοκλῆς ἀκούσαντες ὑπέδεισαν" κὰδ δ᾽ ἀπὸ 

4ρ πασσαλόφιν ζυγὸν ἥρεον ἡμιόνειον, πύξινον, ὀμφαλόεν, εὖ οἰήκκεσσιν ἀρηρός" ἐκ δ᾽ ἔφερον ζυγό- 3o 
δέσμον ἅμα ζυγῷ, ἐννεάπηχυ. καὶ τὸ μὲν εὖ χατέϑηκαν ἐϊξέστῳ ἐπὶ ῥυμῷ, nén ἐπὶ πρώτῃ, ἐπὶ δὲ 
χρίχον ἕστορι βαλλον" τρίς δ᾽ ἑκάτερϑεν ἔδησαν ἐπ᾽ ὀμφαλόν" αὐτὰρ ἔπειτα ἑξείης κατέδησαν' ὑπὸ 
γλωχῖνα δ᾽ ἔγναμψαν, ἤγουν ἔχαμψαν" ἐκ ϑαλάμου δὲ φέροντες ἐϊξέστης ἐπ᾿ ἀπήνης νήεον ᾿ Exropéng 
κεφαλῆς ἀπερείσι ἄποινα" ζεῦξαν δ᾽ ἡμιόνους χρατερώνυχας ἐντεσιεργοὺς, τοὺς ῥά ποτὲ Πριάμῳ Mu- 

5o σοὶ δόσαν, ἀγλαὰ δῶρα. καὶ ταῦτα οὕτω διασχευάσας τὸ ξεῦγμα τῶν ἵππων οὐ πολυλογεῖ "ὡς ἀλλα- 
χοῦ που καὶ περὶ τοιούτων λαλήσας" λέγει δὲ μόνον ὅτι ἵππους δὲ Πριάμῳ ὕπαγον υγὸν, οὕς 
ὃ γεραιὸς αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλεν ἐὐξέστῳ ἐπὶ φάτνῃ" χαὶ ξευγνύσϑην. ἤγουν ἐζεύγνυον τούτους ἐν δώ- 
μασιν ὑψηλοῖσιν κήρυξ xci Πρίαμος, πυκινὰ φρεσὶ μήδε᾽ ἔχοντες. Καὶ ὅρα ὡς χἀνταῖϑα βασιλικοὶ 

ἄνδρες αὐτοδιακονοῦσι καὶ αὐτὸς ὃ βασιλεὺς, ὡς ἡρωικὸς νενομοϑέτητο βίος. Ta δὲ κατὰ μέρος τοῦ 
χωρίου τοιαῦτα. ᾿Ζμαξαν μὲν καὶ ἀπήνην εἰπεῖν, ταὐτόν ἐστιν. ᾿Δείρεται. δέ, O ἐστιν αἴρεται ὑψοῖ 4o 
βασταζομένη, ὡς ἐλαφροτέρα. τοιαῦται γὰρ ὡς εἰχὸς αἱ ἡμιόνειαι, ὧν καὶ τὸ ζυγὸν ἀναλόγως εἶχε 
πρὸς ἐλαφρότητα. ( Vers. 267.) To ài ἐὔτροχος εὔκυχλος ἐν ἄλλοις λέγεται , χαλὴ δὲ ἡ ἄλλως Té ola 

εἰκὸς εὐειδὴς, καὶ διὰ τὸ πρωτοπαγὲς δὲ, καϑ' ὁ εἴη ἂν καλὴ καὶ ναῦς πρωτόπλοος. εὐπηγῆ δὲ εἰπὼν 
6o ἄνδρα ἐν Ὀδυσσείᾳ κατὰ χρείαν μέτρου ἐνταῦϑα πρωτοπαγέα λέγει ἀπήνην διὰ τοῦ ἃ. "(Vers. 268.) 

Τὸ δὲ καϑῇήρεον ix πασσάλου ἀντὶ τοῦ χατῆγον, κατεβίβαζον. εἴρηται δέ που ἡ λέξις οὕτω καὶ ἔνϑα 
ὃ ποταμὸς καϑήρει τὸν ᾿Δχιλλέα. Τὸ δὲ, ἀπὸ πασσαλόφιν, συγύϑως εἴρηται, πολλὰ γὰρ χρήσιμα 
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πασσάλων ἠώρηντο, ὡς ἐν ᾿Οδυσσείᾳ μάλιστα φαίνεται, εἶ καὶ oi ue" Ὅμηρον τὰ μὴ εὔχρηστα οὕτως 
αἰωρῆσϑαι φασὶ, χαϑὰ καὶ τὰ ὑπὲρ χαπνοῦ, παροιμιωδῶς. δοχεῖ δὲ τοῦ πασσάλου προηγεῖσϑαι 

Ó πάσσος ἐκ τοῦ πήσσω ῥήματος, ἐχεῖϑεν δὲ πλεονασμῷ μὲν τῆς αλ συλλαβῆς γενέσϑαι πάσσαλος. 

ἄλλως δὲ καϑ' ὑποχορισμὸν ὃ παρὰ τῷ opui πάσσαξ, ov γενικὴ πάσσακος. Τὸ δὲ ξυγον; καϑὰ καὶ. 

τὸ "ζυγόδεσμον, οὐδετέρως φησὶ χατὰ γένους μεταπλασμὸν, ὡς δηλοῖ τὸ ὀμφαλόεν xci τὸ ἀρηρός.1350 

(Vers. 269.) Τὸ δὲ πύξινον ἔστι μὲν καὶ πρὸς στεῤῥότητα, ἔχει δέ τι καὶ χάλλους, βασιλικῇ πρέ- 
πόντος ἀπήνῃ. οὐκ ἂν δὲ ζυγὸς βόειος τοιοῦτος εἴη. γίνεται δὲ, ὡς καὶ προεῤῥέϑη, ὁ πύξος, ὅϑεν 
xal τὸ πυχνόν" ix τοῦ πτύσσῶ γὰρ πτύξω" ἐπειδὴ πάνυ πυχνὸν ξύλον τὸ πύξινον. ὡς δέ τις τῶν πα- 
λαιῶν ὠχρὸς τὴν ὕψιν πύξινος ἐσκώπτετο διὰ τὸ τῆς χρόας ὁμοιοειδὲς, ἀναλεχτέον ἐξ ἱστορίας. 'Üuga- 

10 λόεν δὲ τὸ ἢ κύχλους τινὰς κοίλους ἔχον ὑμφαλοειδεῖς, ἢ γλύμμα τι κοῖλον περὶ τὸ μέσον τοῦ ζυγοῦ, 
ὅπου οἱ ἱμάντες περιτίϑενται, ὡς δηλοῖ τὸ, τρὶς δ᾽ ἑχάτερϑεν ἔδησαν ἐπ᾿ ὀμφαλὸν, ὃ ἐστιν ἐπὶ τὸ 

μέσον τοῦ ξυγοῦ. οἱ δὲ ἀχριβέστεροι ὀμφαλόεν φασὶ τὸ ὑπεροχάς τινας ἔχον ἐν μέσῳ, αἷς οἱ ἱμάντες 
περιειλοῦνται, ἢ τὸ ἔχον μέσον ὀμιαλὸν, e προσδεῖται ἱμᾶσιν ὁ ῥυμός. Dese δὲ νῦν ἢ κρίκοι τινὲς, 
συνέχοντες τὸν ξυγὸν, 7) δι᾿ ov ἐνε! igovrai αἱ τοὺς ἡμιόνους οἰακίζουσαι ἡνίαι. ὁμώνυμον ἄρα καὶ 

ὁ οἴαξ, οὐ μόνον “κύριον ὃν καὶ ἐπὶ νηὸς δὲ λεγόμενον, ἀλλ᾽ ἰδοὺ καὶ ἐπὶ ἀπήνης. ( Vers. 270.) To δὲ 
ξυγόδεσμον i ἱμάς *igriv ἢ σχοινίον. 0 πὲρ Ὅμηρος χατὰ πάρεργον λόγου ὡς ἐκ παρόδου μετρῶν ἐννεά- 10 

πήχυ εἰναι φησί. ( Vers. 272. ) Πέζαν δὲ ῥυμοῖ πρώτην τὸ ἄκρον φησὶν; ᾧ ἐπίχειται ὃ ξυγ ός. λέγε- 

AS3ret δὲ πέζα, ἐπεὶ κάτω καὶ αὐτὸ ἐπὶ γῆς 7ίνεται; ὅτε λυϑῇ ὃ ῥυμὸς, ὃς οὕτω λέγεται παρὰ τὸ δύειν 

καὶ ἑλχύειν τὴν ἅμαξαν. Ὁ δὲ κρίκος ἐξ ὀνοματοποιίας παρῆκται καὶ αὐτὸς, καϑὰ καὶ ὃ κίρκος ὄρνις», 

20 τουτέστιν ἐκ TOU χρίζειν , οὗ ἡ “χρῆσις 7 παρᾶ" Μενάνδρῳ, οἷον, ἀλλὰ καὶ χαμαιτύπη piter τις, ὃ ἐστι 

ποιόν τινα ἦχον ἀποτελεῖ, ἐξ οὗ καὶ κρίγε δεύτερος ἀόριστος. za ὁμοιότητα τοῦ ἤρυγε χαὶ τῶν ὁμοίων. 

“Ἔστωρ δὲ πάσσαλος τῷ ξυγῷ ἐνιέμενος, ἐν ἄκρῳ τῷ ῥυμῷ πεπηγὼς, ἔνϑα χρίκος ἐμιβάλλεται καὶ τὸ 
ζυγόδεσμον ἀποδέδεται εἰς συνοχὴν τοῦ ζυγοῦ. τινὲς δὲ ἕστορα εἶπον γλύμμα ἤτοι κύχλωμα ζυγοῦ, εἰς 
ὃ ὃ τῶν ζῴων ἐγίεται, ἤγουν ἐντίϑεται, τράχηλος ἑκατέρωϑεν. δασύνεται δὲ ὃ ἕστωρ ἀπὸ τοῦ LL 
400 καὶ τῆς ἐχεῖϑεν γινομένης ἕσεως ἤτοι ἐμβολῆς, ὃ ἐνιέμενος ἐπ᾿ ἄκρῳ τοῦ ζυγοῦ, περὶ ὃν ὃ κρίχος 
ἐντίθεται. 2) καὶ ἄλλως εἰπεῖν, ἕστωρ ἀπὸ τοῦ ἥσω, ἐξ οὗ καὶ ἧλος, ἵνα ἢ ἕστωρ ὁ ἐνηλούμενος τῷ 

ξυγῷ!" ἐν δὲ ῥητοριχῷ Aci ξικῷ γράφει οὕτως" ἕστωρ, σφὴν. ἔμβολος, γόμφος, ἢ πρῶτος τύλος τοῦ 

ῥυμοῦ, ἢ κοίλωμα ζυγοῦ, ὑφ᾽ ὃ ὃ τράχηλος. (Vers. 273.) T0 δὲ, ἔδησαν καὶ κατέδησαν διλογεῖται 20 

ὡς χαίριον. (Vers. 274.) I'Aoyiva δὲ κάμψαι φησὶ τὸ μετὰ δεσμὸν ὑποβαλεῖν τῇ καμπῇ τοῦ δεσμοῦ 
3o τὸ τοῦ ἱμάντος ἄχρον καὶ γωνιῶσαι αὐτὸ, ὡς ἂν εἴη εὔλυτον ὕστερον διὰ τῆς χυδαϊστὶ λεγομένης ϑὴη- 

λέας. οἱ δὲ γλωχῖνα φασὶ τὴν ἐκ τοῦ ῥυμοῦ καὶ ζυγοῦ γωνίαν, ἔνϑα κάιιπτεται περὶ τὸν μέσον τοῦ 
ξυγοῦ ὀμφαλὸν τὸ ξυγόδεσμον. δηλοῖ δέ, φασι, καὶ γλωσσίδα τινά. γίνεται δὲ τὸ γνάμπτειν ἐκ τοῦ 

γόνυ καὶ τῆς κατ᾽ αὐτὸ γωνίας, ὅτε κάμπτεται, ἵνα ἢ γωνάπτω, χαὶ συγκοπῇ γνάπτω, xai πλεο- 

γασμῷ διὰ στομφασμὸν εὔφωνον γνάμπτω. ( Vers. 275. ) ̓ Εὔξεστος δὲ ἀπήνη. χαϑὰ καὶ ὅρμα ἐύξοον. 

( Vers. 276. ) Τὸ δὲ, wie, ἤτοι συνῆγον, ἐσώρευον, πρωτότυπόν ἐστι τοῦ παρενήνεον iy χανέοισιν.. 

ἐξ αὐτοῦ δὲ xol τὸ, νῆα γνηησάσϑω, ἐν τοῖς πρὸ τούτων που εἴρηται, πρώτης ὃν συζυγίας τῶν sape 

σπωμένων, ὡς φαίνεται. EH δὲ ᾿Βχτορέη ueque ἁπλοϊκῶς γῦν τὸν τοῦ "Lxropog φράζει γνεχρόν." τὸ 

μέντοι, Τεῦχρε, φίλη κεφαλὴ , ἄλλην ἀγωγὴν ἔχει, οὗ 7 πρὸς ὁμοιότητα φίλτατον κάρα φησὶ Σοφοκλῆς." 

( Vers. 277. ) Τοῦ δὲ ζεῦξαν ὁ ἐνεστὼς τὸ yo ovy εὕρηται χρηστὸν, εἰχρηστεῖται δὲ ἀντ᾽ αὐτοῦ - 

ἀρ τὸ παράγωγον ξευγνύω. Κρατερώνυχες δὲ ἡμίονοι, ὡς ἀλλαχοῦ, ἵπποι χαλκόποδες. xai λύχοι δέ mov : 

χεῖνται χραλτερώνιχες. ᾿Εντεσιεργοὶ δὲ ἡμίονοι οἱ ἐν ἔντεσιν ἐργαζόμενοι. τουτέστιν οἱ ἁμάξ two ἕλχον- 3o 

τες XO μὴ ἁπλῶς γνωτου pot. ἔντεα γὰρ παρὰ Πινδάρῳ τὰ ἅρματα. καὶ ἄλλως ἐντεσιεργοὺς λέγει: τοὺς 

ἑτοίμους εἰς ἔργον. εἰ δὲ γὰρ ἡ ἅμαξα ὥπλισται, ὡς ἐῤῥέϑη, εἶεν ἂν εἰς ἔργον ὡπλισμένοι καὶ" αὐτοὶ 

διὰ τὸ συνώνυμα εἶναι τὰ ὅπλα χαὶ τὰ ἔντεα. συντελεῖ δὲ ἐνταῦϑα καὶ τὸ ἀλλαχοῦ ῥηϑὲν, ἔντυεν Ἱπ- 

πους, ἤγουν ηὐτρέπιζεν es ἅρμα. ὅτι δὲ τὰ ἔντεα δοχεῖ δασύνειν τὴν ἄρχουσαν παρὰ τοῖς παλαιοῖς, 

δηλοῖ καὶ ὁ αὐθέντης, οὐχ᾽ ὁ δεσπότης, ὡς γησιν hog Διονύσιος, ἀλλ᾽. αὐτοέντης καὶ αὐτοχειρίᾳ : 
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φονεὺς, ὃ χαὶ αὐτοφόντης. ( Vers, 278.) Δυσοὺς δὲ ποίους ἐνταῦϑα λέγει ὃ ποιητὴς , ἄδηλον , etra 

Εὐρωπαίους , εἴτε ᾿Ασιανούς. ἐμφαίνει δὲ χαὶ νῦν ὅτι ἔχων ἱστορίαν εἰπεῖν ἢ παρίησιν , 0 καὶ πρὸ ὀλί- 
γου πεποίηκεν. οἱ δὲ iu αὐτῷ τῷ γέροντι ἀτάλλοντες ἵπποι φίλιππον αὐτὸν παραδειχνύουσι καὶ ἐν 

γήρᾳ βαϑεῖ. Ἢ δὲ εὔξεστος φάτνη ἄδηλον εἴ πέρ ἐκ λίϑων ἢ ξύλων i ΐἤσκηται, ἐπεὶ καὶ ἐπ᾽ ἀμφοῖν τὸ. 

 Ediv λέγεται, ὡς καὶ ὁ λιϑοξόος δηλοῖ καὶ ἢ εἰ ξέστη ἀπήνη καὶ ὃ Ésotog δίφρος, ( Vers. 281.) "Ey 

δὲ τῷ; δώμασιν ὑψηλοῖσι, doy παρέλκειν τὸ ὑψηλοῖσι, τεϑὲν πρὸς ἀναπλήρωσιν i ἔπους. ἄλλως γὰρ 

Δοοῦκ ἐν μετεώρῳ ἐπὶ ὑπερῴου Ἀἵπποι ἐζεύγνυντο, ἀλλ ἁπλῶς ἔσω οἴχου. ᾿Ιστέον δὲ ὕτι καὶ ξεῦξαι καὶ oc os 

ζεύξασϑαι πολλαχοῦ λέγεται. καὶ ἐνταῦϑα γοῦν ζεῦξαν ἡμιόγους guo, x«l ζευγνύσϑην ἵππους. 

CN ers. 282.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὡς, ἐπεὶ φρονήσεως μάλιστα ἔδει τοῖς πρὸς ̓ Ἵχιλλέας πρεσβευσομένοις 
ὑπὲρ τοῦ Ἕκτορος, οὔτε νέους τινὰς Ὅμηρος πλάττει Sene ; ἀλλὰ καὶ φρόνησιν αὐτοῖς ἐπιμαρτύ- 10 

perat xor. ἐξαίρετον, εἰπὼν ὡς προέχκειται τὸ, κήρυξ xai Πρίαμος πυχινὰ φρεσὶ μήδε ἔχοντες. 
(Vers. 285,)" Ὅτι “χάρη, μὴ πείσασα τὸν γέροντα, παραιγεῖ σπείσαντα γοῦν τῷ Zi ἀπελϑεῖν., καὶ 
παρίσταται, οἶνον ἔχουσα ἐν χειρὶ ὥς ποτε χαὶ ἐπὶ "Lxrogos, καὶ εὔχεσϑαι ὑποτίϑεται σπείσαντα, 

5o εἰποῦσα ταῦτα ἐν τῷ στῆναι ἵππὼν προπάροιϑεν" τῆ, 0 ἐστι λάβε, ὡς καὶ προ δεδήλωται, σπεῖσον 
A πατρὶ, καὶ εὔχεο οἴκαδ᾽ ἱκέσϑαι ἂψ ἐκ δυσμενέων ἀνδρῶν, ἐπεὶ ἂρ σέ γε ϑυμὸς ὀτρύνει ἐπὶ νῆας; 
ἱχέσϑαι δηλαδὴ, ἐμεῖο μὲν οὐκ ἐϑελούσης. ἀλλ εὔχευ, ἢ εὔχεο, σύ γ᾽ ἔπειτα Διὶ ᾿Ιδαίῳ, ὅστε Τροίην 
κατὰ πᾶσαν ὁρᾶται, αἴτει δ᾽ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὕστε οἱ αὐτῷ, ἤγουν ἑαυτῷ. φίλτατος οἰωνῶν,1484 
καὶ εὖ χράτος ἐστὶ μέγιστον, δεξιόν" ὄφρα μιν αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσι, γοήσας τῷ, ἤγουν αὐτῷ, σίσυ- 
γος, τουτέστι ϑαβῥῶνν ἐπὶ vijec ἴῃς Δαναῶν ταχυπώλων. ὡς εἴ γε μὴ τοῦτο, οὐ ϑέλει ἡ γραῦς éno- 

60 reium αὐτὸν ἀ πελϑεῖν. Koi ὃ γέρων (Vers. 500.) πείϑεται, xci εἰπών" ὦ γύναι, OU μέντοι τόδ᾽ 20 

ἐφιεμένῃ, τουτέστιν ἐντελλομένῃ, σοι ἀπιϑήσω, καὶ ἐπαγαγὼν γνωμικῶς τὸ, ἐσϑλὸν γὰρ Διὶ χεῖρας 
191 ἀνασχέμεν, ἤγουν ἀνατεῖναι, αἴ κ᾽ ἐλεήσῃ, ὅ πέρ ἐστιν, εἴ πως ἐλεήσῃ, ταὐτὸν ὃν τῷ, ὅπως "ἐλεήσῃ, 

εἰτα ὀτρύνει ἀμφίπολον ταμίην χερσὶν ὕδωρ ἐπιχεῦαι ἀκήρατον. ἡ δὲ παρέστη χέρνιβον, ᾿ἀμφίπολος, 
πρόχούν Ü ἅμα χερσὶν ἔχουσα. γειψάμενος δὲ χαὶ δεξάμενος κύπελλον ἐκ τῆς ᾿ Εκάβης εὔχεται μέσῳ 
στὰς ἕρκεϊ, λείβων OlVOV, καὶ οὐρανὸν εἰσανιδὼν φησί" Ζεῦ πάτερ,  lÓnOsv μεδέων» κύδιστε, μέγε- 
στε, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ χεῖται, δὸς μ᾽ ἐς ᾿“Ιχιλῆος φίλον ἐλϑεῖν ἠδ᾽ ἐλεεινόν" πέμψον δ᾽ οἰωνὸν ταχὺν 

10 ἄγγελον, καὶ ἑξῆς τοὺς τέσσαρας στίχους, ὡς ἡ Exefh] ἐδίδαξε. καὶ *O Ζεὺς ὑπακούει, καὶ στέλλει 
δεξιὸν οἰωνόν. (Vers. 5060.) ' Ev τούτοις δὲ δηλοῖ ὃ ποιητὴς, ὡς xoi ἀλλαχοῦ, ταὐτὸν εἶναι λεῖψαι 
xci σπεῖσαι, ὡσαύτως χαὶ δέπας καὶ κύπελλον. ἔχει δὲ καὶ (Vers. 289.) τὸν μὲν σύνδεσμον ἀνα- 
πόδοτον ἐν τῷ, ἐμεῖο μὲν οὐκ ἐθελούσης. Καὶ τὸν ᾿Ιδαῖον δέ πως παρετυμολογῶν (Vers. 291.) ὡς 3o 
xoi τῆς [Ong ἀπὸ τοῦ ἰδεῖν λεγομένης, ὃ ταὐτόν ἐστι τῷ ὁρᾶν, φησί" Διὶ ᾿Ιδαίῳ, ὃς ὁρᾶται, ἤγουν 
καϑορῷᾷ, πᾶσαν τὴν Τροίαν. «“έγει δὲ καὶ (Vers. 284.) τὸν τῆς σπονδῆς οἶνον μελίφρονα, καὶ τὸ 
δέπας χρύσεον, χρατούμενον χειρὶ δεξιῷ, εἰς ἀγαϑὸν καὶ αὐτὸ οἰώνισμα. ἔφη γὰρ ὡς ἀγχίμολον ἦλϑεν 

20' Εχάβη οἶνον ἔχουσ᾽ ἐν χειρὶ μελίφρονα δεξιτερῇφι χρυσέῳ ἐν δέπαϊ, ὄφρα λείνναντε, "δ ἐστι σπείσαν- 
τες, χιοίτην. (Vers. 292.) Οἰωνὸν δὲ xoi νῦν λέγει οὐχ᾽ ἁπλῶς πτηνὸν, ἀλλὰ σύμβολον μέλλοντός 

τινος ἀγγελτικόν. διὸ καὶ ἐπάγει τὸ, ταχὺν ἄγγελον. ἔνϑα τὸ ταχὺν ἢ ὡς ἐπίϑετον κεῖται πτηνοῦ, 
ἢ πρὸς ἔνδειξιν τοῦ χρῆναι ταχὺ xoi αὐϑωρὸν δοθῆναι τὸν αἰτούμενον ὄρνιν, ὃς ὅτε Διὸς ἄγγελος 
λέγεται οἷα σημαίνων μόρσιμόν τι, ἐπεὶ xoi εἰς μοῖραν μεταλαμβάνεται ὃ Ζεὺς, οὐχ ἂν προσφυῶς 
ἐτυμολογοῖτο κατὰ τὸν κοινῶς λεγόμενον ὕρνιν, ἀλλὰ μάλιστα παρὰ τὸ εἴρω τὸ ἀγγέλλω. ἄγγελος γὰρ 
ὑπόκειται Διὸς ὃ τοιοῦτος ὕρνις, ἵνα τὸ μὲν ὃ τῆς ἀρχούσης ἀντιπαρακέοιτο τῷ ψιλῷ € τοῦ ῥήματος, 4o 
ἤγουν τοῦ εἴρω, τὸ δὲ v πλεονάζοι, ὡς xoi ἐν ὄλλοις πολλοῖς. Ὅρα δὲ ὅτι ὀνειδισϑεῖσα πρὸ ὀλίγων 
ἡ γραῦς ὕρνις καχὸς τῷ γέροντι πέλεσϑαι, νῦν δι᾿ ὧν παραινεῖ, ἀγαϑὸς ὄρνις αὑτῷ γίνεται. αἰνίτ- 
τέται δὲ τὸν ῥηθέντα οἰωνὸν εἰς ἀετόν. αὐτὸς γὰρ φίλτατος τῷ Διὶ ᾷδεται 3j ὡς βασιλεῖ βασιλεὺς, 
ἢ ὅτι κατὰ τὸν μῦϑον τῇ αὑτῇ τῷ 4i ἐγγεννηϑη ἡμέρᾳ, ἢ) ὅτι ὁρμῶντε ἐπὶ βασιλείαν εὐτυχίας σύμβο- 

λον ἐμερανισϑεὶς i ἔφηνε τὸ μέλ, λον, ἢ ὅτι γεννηϑέντα τὸν Δία εἰς οὐρανὸν ἀνεχόμισε. φέρεται δὲ μῦϑος 
καὶ ὅτε Μέροψ Κῷος, ἀπαύστως τὴν γυναῖχα πενϑῶν ϑανοῦσαν, ξενίσας ἱῬέαν., μετεβλήϑη. εἰς ἀετόν. 
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Ἀσύνεστιν ἀεὶ τῷ Διί. Αἀἰλιανὸς μέντοι λῃστήν. ποτε γενόμενον μεταβληϑῆναι εἰς ἀετὸν λέγει. 3o 
διὸ χαὺ γαμψώνυχον μὲν εἶναι χαὶ ϑηρατιχὸν, ἐν γήρᾳ δὲ ἀχρειοῦϑαι. τὸ ῥάμφος τῇ ἄγαν ἐπικάμψει, 
xo ἔχει ποιγὴν τῆς ποτὲ ϑηριωδίας τὸν ἐν γήρᾳ λιμὸν. ἤδη δὲ καὶ τὸν ἐχ κανϑάρων πόλεμον, ὡς 

εὐϑὺς μετ᾽ ὀλίγα ῥηϑήσεται. ἡ δὲ Bvtavria Μοιρὼ, ποιητρια δὲ χαὶ αὕτη, y γράφει χατὰ τὴν τοῦ 4ϑη- 

γαίου ἱστορίαν ἐν τῷ περὶ διαλέχτων περὶ αἰετοῦ, ὡς ἐτρέφετο μὲν Ζεὺς ἐνὶ Κρήτῃ, γέκταρ δ᾽ à πέτρης 
μέγας αἰετὸς αἰὲν ἀφύσσων γαμφηλῆς φορέεσκε Διὰ μητιόεντι" TO, ἤγουν διο, καὶ νικήσας, Κρόνον 
εὐρύοπα Ζεὺς ἀϑάνατον ποίησε καὶ οὐρανῷ ἐγκατένασσεν;, ἀστροϑετηϑέντα δηλαδή" ὡς δ᾽ αὔ- 

τως; quoi, τρήρωσι πελειάσιν ὥπασε τιμὴν; αἵ δὴ τοι ϑέρεος καὶ χείματος ἄγγελον εἰσίν" ὃ δὴ χαὶ 
Ἡσιόδῳ δοκεῖ. Ὅρα δὲ ἐν τῷ; ὡς δ᾽ αὕτως πελειάσιν ὥπασε τιμὴν, ὅτε Ὁμήρῳ συμφωνεῖν ἡ Μοιρὼ 

"PUE cra ὡς γὰρ χατ᾽ αὐτὴν ὁ ἀετὸς, οὕτω χαϑ᾽ Ὅμηρον αἱ πελειάδες ἀμβροσίαν φέρουσι τῷ 

Διί. διό, φασι», καὶ ἕν τῇ ἀσπιδοποιΐᾳ τῶν ἄλλων ἄστρων τὰς πλειάδας, ταὐτὸν Ó εἰπεῖν πε- 

3 λειάδας , προὔταξε διὰ τὸ πάντῃ ἐπίσημον; εἰπών" πληιάδας ϑ᾽ ὑάδας τε. καὶ τῶν ἄλλων δὲ 

πτηνῶν αὐτὰς ἐχώρισε κατὰ τι ἐξαίρετον ἐν *ro' τῇ μέν v οὐδὲ ποτητὰ παρέρχεται, οὐδὲ πέλειαι. 40 
ὡς δὲ ταυτίζονται πρός τινων ρἀμροδανθς. χαὶ iid, δηλοῖ μὲν χαὶ ᾿ἀσκληπιάδης 0 Δυρλεανος, 

ἐθέλων τὰς πλειάδας ἀμβροσίαν τῷ Διὰ φέρειν. ἄσεμινον γάρ; φησι , τὰς πελειάδας φέρειν αὐτο. 
ἔχει δέ τι γραφὲν. περὶ αὐτῶν καὶ ἡ Νεστορὶς » ταῦτον δ᾽ εἰπεῖν, τὸ mug Ὁμήρῳ χαλὸν ποτήριον 
τοῦ σοφοῦ Néaropos. καὶ τοιαῦτα μὲν χαὶ ταῦτα. ( Vers. 200. ) Τὸ δὲ φίλτατος εἰς πλέον δια- 

σαφῶν ὁ ποιητής φησιν αὐτὸν ὑποκαταβὰς καὶ οἰχεῖον ἄγγελον τῷ Διὶ, εἰπών" εἰ δέ τοι οὐ δώσεν 

ἕον ἄγγελον, οὐκ ἂν ἔγωγέ σ᾽ ἔπειτα ἐποτρύνουσα κελοίμην νῆας ἐπ᾽ ᾿Δργείων ἰέναν μάλα περ με- 
20 μαῶτα. Τὸ δὲ, φίλτατος οἰωνῶν, οὐχ ἐξ ἀνάγχης οἰωνοὺς λέγει τοὺς μαντικοὺς συμβόλους, «AA 

ἴσως γενικῶς εἴρηται, ἵνα πάντων ὀρνέων φίλτατος ἢ ὁ ἀξτὸς τῷ Διὶ, ὃς xci στελεῖ TOV γενιχῷ 
λόγῳ οἰωνὸν ἀετὸν, ὡς ἄλλως μαντικὸν οἰωνόν. [Oo δὲ, xci εὖ χράτος ἐστὲ μέγιστον, ἤγουν οὗ 
περ ἀετοῦ ὡς βασιλικοῦ ζῴου πολλὴ ἰσχὺς, γράφεται xal κατ᾽ ἔγχλισιν, καὶ εὖ. καὶ ἢν μὲν qoa- 
σαν λειότερον, χαί οἱ χράτος ἐστὶ μέγιστον" προεχρίϑη δὲ τὸ ποιητιχώτερον. γίνεταν δὲ, ὡς καὶ 
ἀλλαχοῦ ἐδηλώϑη, τὸ εὖ ὡς τὸ ἐμεῦ καὶ τὸ σεῦ. (Vers. 294.) To δὲ δεξιὸν δῆλον ὅτι παν- 
ταχοῦ χρηστὸν ἐστι xol αἴσιον. διὸ καὶ "χειρὶ, ὡς ἐῤῥέϑη, δέξετερῇ τὸ δέπας ᾿ Εχάβη ἔχει, χαὶ 50 
οἰωνὸν δεξιὸν βούλεται. χαὶ ὁ αἰτηϑεὶς δὲ οἰωνὸς. ἐξρανη δεξιὸς ἀΐξας ὑπὲρ ἄστεος. ( Vers. $03.) 

To δὲ, ὀφϑαλμοῖς γοήσας , ἐδίδαξε ῥηϑήναι πρὸς τῶν ὕστερον τὸ, vOUG ὁρᾷ χαὶ νοῦς ἀχούει. 

Ὕδωρ δὲ ἀχήρατον TO καϑαρὸν χαὶ μὴ ἔχον χῆρω Tic, ᾧ λόγῳ καὶ οἶνος ἐν τῇ Ὀδυσσείᾳ ἀχηρά- 

3o ot06, καὶ κτήματα δὲ ἀκήρατα ἐχεῖ τὰ ἀκέραια. ( Vers. 504. ) Χέρνιβον δὲ Ὁμήρῳ μὲν ἀσυνήϑως, 

ἅπαξ ydo γὺν εἶπεν, ἡμῖν δὲ συνήϑως TO χερόνιπτρον, ὡς παρασημειοῦνται xoi οἱ παλαιοὶ, TOU» 

τέστι τὸ τοῦ ὑγροῦ ὑποδεχτιχὸν ἀγγεῖον; 0 λέβητα καλεῖν αὐτὸς εἴωϑεν. ἄλλως μέντοι χέρνιβα 

λέγειν ἔϑος αὐτῷ τὸ κατὰ χειρῶν διδόμενον ὕδωρ. Πρόχοος δὲ ὁ τὸ τοιοῦτον ὕδωρ, χέων λέβης. 
μέσῳ δὲ ἵσταται 0 γέρων ἕρχεϊ,, ὡς (aug βωμοὺ ὄντος αὐτόϑι ᾿Βρχείου Διὸς, ὁποῖός τις καὶ ἐν 
Ὀδυσσείᾳ κατὰ τὸν τοῦ Ὀδυσσέως oixov ἐστί. (Vers, 509.) Τὸ δὲ, φίλον γενέσϑαι zal ἐλεεινον, 
καὶ Ὀδυσσεὺς ἐν τοῖς Φαίαξιν εὔχεται. αἰτεῖται δὲ ὁ γέρων ὡς μὲν ἐγϑρὸς λύσιν. ἔχϑρας, ὡς δὲ 
δυστυχὴς ἐλέους τυχεῖν, ὃ καὶ εὑρίσκει. δικαία γὰρ εὐχὴ οὐ διαπίπτει, παρὰ τῷ ποιητῇ. ἔστιν 
οὖν φίλος μὲν ἐνταυϑα ὁ μὴ ἐχϑρῶς, φασὶ, προσδεχϑεὶς, ἐλεεινὸς δὲ ὁ ἐλέους ἄξιος. Ἔν δὲ τοῖς 

ῥηϑεῖσι ( Vers. 301.) κεῖσϑαι καὶ λόγος Πριάμου ἐφάνη ἐνδειχτιχὸς κεὐσεβοὺς ἤϑους τὸ, ἐσϑλὸν 6o 

40 ϑεῷ χεῖρας ἀνασχεῖν, εἴ πῶς ἐλεήσει, παρῳδηϑὲν βραχύ τι ἐχ τοῦ ποιητικοῦ. λέγει δὲ ὁ γέρων τοῦτο 
πρὸς ᾿Εχάβην ἐφιεμένην, 0 ἐστιν ἐντελλομένην, ὡς εἴρηται» αὐτῷ τὰ περὶ σπονδὴ. 

(Vers. 315.) Ὅτι εὐξαμένου, ὡς ἐῤρῥέϑη, Πριάμου, αὐτίχα Ζεὺς αἰετὸν ἧχε, τελειότατον πε- 

τεηνῶν , μόρρνον, ϑηρητὴη" ρα; ὃν καὶ περχνὸν χαλέουσι" τελειότατον δὲ λέγει τὸν ἐπιτελεστιχώτα-1389 

τόν, φασιν; οἷς ἂν og i; Διὸς ἄγγελος, 3) καὶ ἄλλως τὸν ἐν ἀξιώματι χαὶ i ὑπεροχῇ, ὡς εἴ τις χαὶ λέον- 

τα φῇ τελειότατον ϑηρῶν, ἤτοι βασιλικώτατον. ( Vers. 316.) Móog vog δὲ τῷ μὲν τόνῳ βαρυτό- 

wg ὡς ὕπνος. ἔστι δὲ οἷον μορόψονος ὡς φόνιος καὶ μόρου αἴτιος τοῖς ἄλλοις ὀρνέοις, ἢ) μεμορημένος 
ΟΟΜΜΈΝΤ. 1N Inj4». Tow. ΤΥ. y 
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περὶ φόνον, ἢ μόρον φέρων" οἱ δὲ εὔμοριος" χατὰ δὲ ἑτέρους μέλας, παρὰ τὴν ὕρφνην, πλεονάσανγ- 
10 fog τοῦ μ᾽») ὡς χαὶ ἐν τῷ “μοχλός" ἢ) συλληπτιχὸς τῶν διωχομένων , παρὰ τὸ μάρπτω τὸ συλλαμβάνω 

μέμαρφα;, τροπῇ τοῦ ἃ εἰς O καὶ πλεονασμῷ τοῦ v. ὁ δὲ ̓ χαραχτὴρ τοῦ τόνου τοιοῦτος χατὰ 

τοὺς παλαιούς. τὰ εἰς ὃς δισύλλαβα, ἔχοντα πρὸ τέλους τὴν 00 συλλαβὴν,. ἀπαρασχημάτιστα ϑηλυ-1480 

κῷ γένει; βαρύνονται" χόρτος, φόρτος; ὅρκος, πόρνος, 0006 τὸ μονογενὲς,, jv δὲ κύων T'yovóvov, 
πτόρϑος. Vi τὸ μάλ, ἐν τῷ κανόνι τὰ εἰς μος; οἷον, κορμος, qroguóe- τὸ δὲ περανος, ὀξύνεται 

20 ὡς τὸ πυκνός. «Σημείωσαι δὲ τὸν μέλανα ὡς ἀπὸ τῆς πευκαζούσης μὲ "λαίνης Groqvng s aq ἧς καὶ ὃ 

μέλας οἶνος. ὁ μέντοι ᾿Αρίσταργος, ὥς φασιν; ἐβάρυνε TO περανὸς ἀλλ᾽ ἡ παράδοσις ἐπείσϑη τοῖς 

ὀξύνουσιν. Ὅρα δὲ ἐνταῦϑα χαὶ τὴν τοῦ πτηνοῦ διωνυμίαν, ὃς καὶ novos xol περκνὸς λέγεται ὁ 

αὐτός. οἱ δὲ παλαιοὶ τὸν βηϑέντα TLEQXVOV ϑηρητῆρα λογίως à ἐπισχεπτόμενοι φασὶ καὶ ὅτι μέλας μὲν ro 

ὧν τὸ τῆς εἰσόδου τῷ γέροντι ἐδήλου λαϑρίδιον, o δὲ ̓ ϑηρητὴρ τὸ ἐπιτευχτιχον , οὐδὲν δὲ χτείνων 
ἢ κατέχων ἐπιφαίνεται αλλ᾽ ἥμερος, δηλῶν τοιοῦτον τῷ Τρίαμῳ τὸν Ao ἔσεσθαι; χαὶ ὡς οὐ- 

ὅ0 δὲ συλ᾽ληφϑήσεται ὑπὸ τῶν φυλάχων᾽ χαὶ ὅτι ὁ ᾿ἀγιλλεύς ἐστιν ἐπὶ τοῦ χρείσσονος" προσχήματος, 

ἤγουν 0 Ag νοεῖται διὰ τοῦ βασιλικοῦ τούτου ἀετοῦ, ὁ καὶ ἐπιτελεστιχὸς ὧν ἐθέλει 0 Πρία- 
μος. ( Vers. 317. ν “Ὅτι τὰς τοῦ φανέντος ἀετοῦ πτέρυγας τεταμένας διαμετρῶν ὃ ποιητὴς φησίν" 

ὅσση δ᾽ ὑψορόφοιο ϑύρη ϑαλάμοιο, τέτυχται ἀνέρος ἀφνειοῖο ἐὐκλήις ἀραρυῖα, τόσσ᾽ ἄρα TOU ἑκά- 
τερϑὲν 8 ἔσαν πτεραᾶ. Καὶ ὃ ὅρα ὡς τὸ τὰς ϑύρας διαπετάννυσθαι χαὶ τὸ πεπταμένας πύλεας ἔχετε, xal, 

αἱ δ᾽ πετασϑεῖσαι φάος τεῦξαν; χαὶ τὰ δμοια; ἐνταῦϑα aigu ἡνευσὲν ὃ ποιητὴς διὰ τὴς ἁπλώσεως 

τῶν TOU αετοῦ πτερύγων, ἃς ϑύραις εἴκασεν. εἰ γὰρ αὗται ϑύραι ὡσανεὶ, χαλῶς ἄρα καὶ αἵ 
ϑύραι πτέρυγες ὡσανεὶ διαπεπετασμέναι. “Σημείωσαι δὲ τὴν στροφὴν τοῦ νοήματος. πύλας γὰρ ἀλ- 20 

λαχοῦ ἀγαπεπταμένας εἰπὼν ὡς ἀπὸ ἡ πλωμένων πτερύγων ἐνταῦϑα πτέρυγας ὡπλωϑείσας ϑύραις 

εἴκασεν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐκ τοῦ ἀετοῦ TOi ζώου καὶ μέρος τι τῶν ναῶν οὐ μόνον ἀέτωμὰ ἐλέγετο 
αλλὰ zc αἰετοὶ, διὰ TO ἐοικέναι, φασὶ, πτέρυξιν ἀετοῦ. χαὶ ζήτει περὶ τούτου xol cin ὃ 

4o χωμιχὸς ἐρέφεσθαί TL λέγει “πρὸς ἀετόν. ὁ δὲ μῦϑος ἐπὶ τοῦ βασιλιχοῦ ἀετοῦ, παιδεύων ὡς κύφε- 
δρεύει ἀεὶ τοῖς μεγάλοις εἰ μὴ μεγάλα; uxQ γοῦν τινὰ δυσχερῆ; πλάττει τὸν ἀετὸν κανϑάρῳ μὴ 
φίλον, 0g, φησιν, ἀνέρπων εἰς τὰς τοῦ ἀετοῦ καλεὰς ἢ χαὶ ἀνιπτάμενος χατὰ τὸν τοῦ κωμικοῦ | 
ἱπποχάνϑαρον ἐλυμαίνετο τοῖς ἐχείνου ὠοῖς, ὁ δ᾽ ὑπ᾽ ἀμηχανίας ἱκετεύσας ἐννεοττεύει τοῖς τοῦ ; 
Διὸς κόλποις. καὶ ὃ κάνϑαρος χατατολμῷ καὶ τῶν ἐκεῖν καὶ λαϑὼν γίνεται καὶ αὐτὸς τοῦ διίου 
κόλπου. καὶ ὁ Ζεὺς ἰδὼν μυσάττεται καὶ ἀνίσταται ὡς εἶχε; xoi τὰ (c καταπίπτει καὶ ῥήγνυται; 
τὸ ϑελητὸν τῷ χανϑάρῳ. ex τούτων δὴ) παροιμία v0, αἰετὸν χάνϑαρος μαιεύσομαι, ἧς τὸ ἀλη- 30 

Jic, ἐπεὶ τὰ τῶν ἀετῶν o κάνϑαροι διαφῦ εἰρουσι. ( Vers. 318.) To δὲ εὐχλήις κανταῦϑα 

συνήϑως ἐχτείνει τὴν λήγουσαν. (Vers. 319.) Πτερὰ δὲ χαταχρηστικὼς τος πτέρυγας λέγει. χυρίως 

μὲν γὰρ πτερὰ τὰ πτίλα, τὸ δὲ ὅλον πτέρυξ". ῇ ὀξυτόνως πτερὺξ κατὰ "oloraoyov , ὡς apod 

δήλωται. ( Vers. 321.) "Oti χαρὰς μὲν τῆς ἐπὶ Dc τὸ, οἱ δὲ ἰδόντες γήϑησαν, χαὶ πᾶσιν ἐνὶ 

φρεσὶ ϑυμὸς ἰἀνϑη" λύπῆς δ᾽ ἐπὶ ψιλοῦ ἀποδημίᾳ τὸ, φίλοι δ᾽ ἅμα πάντες ἕποντο, n0AÀ' ὁλο- 
φυράμενον, ὡσεὶ ϑάνατόνδε κιόντα. ὃ δὴ ἔπασχον οἱ Τρῶες ἐπὶ Πριάμῳ ἀπιόντι YUXTUQ «d dna. 

5o ( Vers, 322.) "Ort φϑάσας μὲν εὐπλεχέα καὶ εὔπλεχτον δίφρον ἔφη, ἐνταῦϑα δὲ & δὲ "oTov, ex 
μέρους καὶ ἄμφω εἰπών. πὴ uiv ydo ἔξεστο χαϑ'᾿ ὅσον εἶχε ξύλινον, πῇ δὲ ἐπέπλεχτο. ἐν τούτοις 

δὲ χαὶ (Νεῖ5. ὅ 25.) αἴϑουσάν quot ̓ ἐρίδουπον δίχα τοῦ 9"; ὕτις, ὅτι χαταλαμπεται ἡλίῳ καὶ cvé- 
μοις ἔχκειτανι ὕπαιϑρὸς οὖσα, ἔγνωσται, ὥς περ καὶ OrL περί που τὴν αὐλὴν ἦν. ἔστι δ᾽ ἐνταῦϑα 4o 
καὶ σχῆμα πρωϑύστερον ἐν τῷ; ἐκ δ᾽ ἔλασε προϑύροιο καὶ αἰϑούσης ἐριδούπου. πρῶτον γὰρ αἷἵ- : 
ϑουσα εἶτα πρόϑυρον, οὗ ἔξεισί τις. (Vers. 526.) λέγεν δὲ καὶ ἐφέπειν ἵππους μάστιγι ἀντὶ 

τοῦ πλήττειν; ὡς χαὶ πρὸ ὀλίγου σχηπανίῳ διέπειν ἄνδρας. εὕρηται δ᾽ ἐνταύϑα᾿ καὶ ἅρμα, ἐλαυ- 

YOL £VOV ἡνιόχῳ μόνῳ τῷ Πριάμῳ, χαϑὰ xci τὴν ἀπήνην μόνος Ἰδαῖος ἐλαύνει προπορευόμενος 

τοῦ γέροντος. φησὶ γὰρ ὅτι ποόσϑε μὲν ἡμίονοι ἕλκον τετρώκυσλον emn, τὰς, yovv ἃς, Ἰδαῖος 
ἔλαυνε δαΐφρων" αὐτὰρ ὄπισϑεν ἵπποι, τοὺς ὁ γέρων ἐφέπων μάστιγι κἔλευεν: ᾿Ιστέον δὲ ὅτι προϊὼν 

.- co utm 
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ὁ ποιητὴς ἀναπληρώσει τὸ λεῖπον τῷ yégovti, ἔνϑα “Ἑρμῆς ἐπαΐξας ἅρμα καὶ ἵππους, μάστιγα χαὶ 
ἡνία λήψεται χερσὶν» ἐμπνεύσας μένος ἵπποις τὲ καὶ ἡμιόνοις. ( Vers. $31.) Ὅτι xoi ἐνταῖϑα ἔστιν 

εὑρεῖν ὡς xal πρὸ τούτων τὴν Ζῆνα αἰτιατιχὴν, xovgicacav μὲν τὸ ἃ δι᾿ ἐκϑλίψεως ἐν τέλει στίχου, τὸ 
δὲ v προσϑ εἴσαν. τῷ ἐφεξῆς στίχῳ ἐν τῷ, οὐ λάϑον εὐρύοπα Ζῆν᾽ ἐς "πεδίον προφανέντε. καὶ ἡ αἰτία Go 
τῆς τοιαύτης στοιχειακῆς συνϑήχης προδεδήλωται. ( Vers. 334.) Ὅτι ἀνδρὶ φιλοποιῷ οἰχεῖον τὸ, 

ὦ δεῖνα" σοὶ γάρ τὲ μάλιστά γὲ φίλτατόν ἐστιν ἀνδρὶ ἑταιρίσσαι καί τ᾽ ἔχλυες, ᾧ καὶ ̓ ἐϑέλῃσϑα. περὶ 
“Ἑρμοῦ δὲ ἐκ Διὸς ὃ λόγος, ὃς φιλεῖ ἑταιρίσαι ἤγουν φιλιωϑῆνανι ἢ φιλίαν χαταπράξασϑαι, ὡς τῶν 

τοιούτων πράξεων τῷ μυϑικῷ ἢ τῷ ἀστέρι ἀνακειμένων ᾿ Ἑρμῆ κατὰ τοὺς οὕτω φρονοῦντας, καϑὰ καὶ 
τῆς κλεπτικῆς xal τοῦ δόλῳ καὶ λάϑρῳ τι ποιεῖν, καϑὰ καὶ ἐν τοῖς ἐφεξῆς φαίνεται, ὅπου ὃ ' Ερμῆς 

10 ἑαυτὸν γενεαλογεῖ. (Vers. 536.) Πομπῷ δὲ ἤτοι ὁδηγῷ ἀγαϑῷ προσρηϑήσεται τὸ, βάσκ᾽ (Qu, xol 
Ἀτὸν δεῖνα ὡς ἀγαγ᾽ ὡς uit ἄρ τις ἔδη, μήτ᾽ ἄρ τε γοήσῃ τῶν ἄλλων, πρὶν τὸν δεῖνα ἱκέσϑαι" 0 071353 

1487χαὶ αὐτὸ Ζεύς φησι τῷ ᾿Ερμῇ περὶ Πριάμου. Σημείωσαι δὲ ὅτι οὐ μόνον διὰ τὸ κατ᾽ ἐπιστήμας τετρα- 
μερὲς τῆς φιλοσοφίας τέσσαρες τῷ ῥηθέντι ᾿Ερμῇ κατὰ τὸν πάλαι μῦϑον προσπλάττονται χεφαλαὶ, 
ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ ἄλλως πολυδύναμον" οὐ μόνον γὰρ φιλιοποιὸς, ὡς ἐῤῥέϑη, καὶ κλοπῆς τε καὶ δόλου 
αἴτιος, καὶ τὸ ὅλον εἰπεῖν, ἁπάσης ἀπάτης, ἀλλὰ χαὶ ἐμπολαῖος καὶ ἑρμαίων δοτὴρ, καὶ πειϑοῦς δὲ 
τεχνίτης xal ἑτέρων τοιούτων. ἀνάκειται δὲ αὐτῷ xai ὡς δίχα ψόγου, φασὶ, τετραγώνου ἡ τετρὰς 
ἄλλον τρόπον ἤ nt τῷ Ἡρακλεῖ, ἐξ οὗ παροιμία τὸ, ἐν τετράδι γέγονας, ἤγουν ἐν ἀποφράδι 
ἡμέρῳ, ἐπεὶ xol Ἡρακλῆς ἐν τοιαύτῃ γεννηθεὶς κακὸν διήϑλει βίον. δηλοῖ δὲ τὰ κατὰ τὸν . Eguiiv 

xai ὃ γράψας οὕτω ῥητῶς. “Ἑρμῆς τετραχέφαλος ἐν Κεραμεικῷ, Τελεσαρχίδου ἔργον, ᾧ ἐπεγέ- 
20 γρᾶπτο, “Ἑρμῆ τετρακέφαλε, χαλὸν Τελεσαρχίδου : ἔργον, πάνϑ᾽ ὅράας. xci? τετρὰς δέ; φησιν, δρὰ 

τοῦ ϑεοῦ. σεροφαῖος δὲ ᾿“Ερμῆς, φησὶν, οὐ uovov ὃ παρὰ τῷ στροφεῖ ἱδρυμένος. ἀλλὰ καὶ ὃ στρέφων 
zal "ἐξαπατῶν οἷον στρόφις. (Vers. 535.) Τὸ δὲ, ἔχλυες ᾧ ἐθέλῃσθα, ἀντὶ τοῦ ὑπήχουσας. ἄλλως 10 

γὰρ ovx ἔστι τὸ χλύειν δοτιχῇ συντάσσεσϑαι. (Ὑετ5. 537. ) Ὅρα δὲ καὶ ὡς διέστειλε τὸ ἰδεῖν πρὸς τὲ 
γοῆσαι ovy ἁπλῶς, ἀλλ ἐπειδὴ νοεῖ ποτέ τις καὶ δίχα αἰσϑήσεως. 

(Vers. 340.) Ὅτι κάλλιον ἐνταῖϑα ἐπὶ “Ἑρμοῦ ἤ περ ἐν Οδυσσείῳ, ὥς φασιν οἱ παλαιοὶ, τὸ, 

αὐτίκ᾽ ἔπειϑ᾽ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα, ἀμβρέσια, χρύσεια, τά um φέρων ἡμὲν ἐφ᾽ ὑγρὴν nó 
ἐπ᾿ ἀπείρονα χαῖαν ἅμα πνοιῇς ἀνέμοιο" εἵλετο δὲ ὁᾷβδον Tj τ᾽ ἀνδρῶν ὄμματα ϑέλγει ὧν ἐϑέλει, 
τοὺς δ᾽ αὐτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει." τὴν μετὰ χερσὶν. ἔχων πέτετο κρατὺς ᾿Ἡργειφόντης. αἶψα Ἀδὲ 20 
ἵχανε, καὶ ἑξῆς. αἰνίττεται δὲ διὰ τούτων 5», ποίησις τὸ βέβαιον καὶ λαμπρὸν καὶ ταχὺ τοῦ εἰς λόγον 

3o ἀλληγορουμένου Ἑρμοῦ" τὸ βέβαιον μὲν xci ὡς εἰπεῖν ἔμπεδον διὰ τῶν πεδίλων, τὸ δὲ λαμπρὸν διὰ 
τοῦ χρυσοῦ, τὸ δὲ ταχὺ διὰ τῆς πτήσεως, 0 περ ἐπ᾿ αὐτῷ ἐν Ὀδυσσείᾳ καὶ διὰ τῆς τοῦ λάρου ἡνίξατο 
παραβολῆς. εἰ δέ πως ὁμοίως καὶ ἡ τοῦ Διὸς ᾿4ϑηνᾷ σκευάζεται, οὐκ ἂν εἴη ἀνεύλογον, εἴ γε συγγενές 
τι λόγος καὶ φρόνησις, ὧν τὸ μὲν Ἑρμοῦ, τὸ δ᾽ ᾿4ϑηνᾶς. ( Vers. 343.)' H δὲ τεραστεία καὶ τὰ ἐναν- 
τία δυναμένη ῥάβδος μυϑικῶς. μὲν δῶρον ἐ ἔστι τῷ Eouij πρὸς ̓ Απόλλωνος, ἡ τὰς βοῦς ᾿Αδμήτου ἐχεῖ. 3o 

γος ἐβουκόλει, ἀντιδοϑεῖσα τῆς χέλυος ἤτοι λύρας, dv ὑφ᾽ “Ἑρμοῦ ἔλαβεν, ἄλλως δὲ ὡς οἷά τι σχὴ- 

πτρον τὸ τοῦ λύγου δηλοῖ βασιλικόν τε ἅμα xai ὑπερειστικόν, ὕπνου δὲ καὶ ἐγρηγόρσεως δεσπόζει, 

ἐπεὶ λόγος κηλεῖ χαὶ αὖϑις ἀναπτεροῖ, ὃς καὶ λύραν εὗρε τὴν καὶ κηλοῦσαν xoi πόλεμον κινοῦσαν. xai 

ἑτέρως δὲ εἰπεῖν) ἡ ὁῴβδος τὴν τοῦ λόγου αἰνίττεται δύναμιν, ἥτις δυοῖν ἐναντίων κρατεῖ, τοῦ τε 

ποιεῖν ἐγρηγορέναι τοὺς ἐπιγνόντας ὃ τί ποτέ ἐστι τὸ τοῦ λόγου καλὸν, χαὶ αὖ πάλιν ἀπονυστά- 

ξεν τοὺς μὴ χατευμεγεϑοῦντας αὐτοῦ. χαὶ ἄλλως δὲ ϑεωρῆσαι, τὸ διττὸν τοῦ λόγου αἰνίττεται, 

ὃς ἐν κατηγορίαις μὲν χαὶ λόγοις καξαφορικρῖῷ χαὶ ὕλως ἐν τῷ δικανικῷ εἴδει ἐρεϑέξει ϑυμοῦ- 

σϑαι, αἶϑις δὲ κατακοιμίζει ϑυμὸν ἐν οἴχτοις καὶ ἐλεεινολογίαις, χαὶ ὅλως ἀνίησι, καὶ vg ἡδονῆς κα- 

τακηλεῖ χαὶ ὑπτιάζει ἐν τοῖς πανηγυριχοῖς ϑέλγων, ὡς εἴωϑε νοεῖν Ὅμηρος τὸ ϑέλγειν, περὶ οὗ 

σαφῶς προδεδήλωται. Τὴν δὲ ὀῴβδον οἱ μὲν προπερισπῶσι διὰ τὸ ῥᾷον, φάμενοι γίνεσθαι παρὰ τὸ 

ógov βαδίζειν ποιεῖν" ἕτεροι δὲ, "παρὰ τὸ ῥαπίζειν λέγοντες αὐτὴν γίνεσϑαι, φασὶ xai ὕτι τὸ ἃ πρὸ 4o 

τοῦ β᾽ συστέλλεσϑαι ϑέλει" ἁβρὸς, ἄβδηρος; ἀβαρβαραία, ἐπιγράβδην. οὕτως οὖν, φασὶ, καὶ ῥᾷβδος. 
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40 



356 PATPOIAZIAÁ 9. Ys546 259. j| 

σεσημείωται τὸ ἀβάλε. ToU δὲ κρατὺς. δοχεῖ κλίσις εἶναι ὡς ὃ ἡδύς, καὶ ἴσως αὐτόϑεν τὸ ἐπικρατέως I 

ἐπίῤῥημα. (Vers. 346.) Ὅτι ἐν τῷ, αἶψα Τροίην τὲ καὶ “Ἑλλήσποντον i ἵχανεν “Ερμῆς, δηλοῖ μὴ τὸ | 

«Αἰγαῖον ἀλλὰ τὸν ' Ελλήσποντον ὑποκεῖσϑαι τοῖς περὶ Τρῳάδα τόποις, 0 περ ἀλλαχοῦ πλατὺς ἐῤῥέϑη 
«ἀπ μίάπδντο;. Dus digitus Ὅτι τὸν “Ἑρμῆν ἐνταῦϑα Ὅμηρος νέῳ αἰσυητῆρι εἰχάζει, εἰπών" B 

δ᾽ ἰέναι κούρῳ αἰσυητῆρι ἐοικὼς, πρῶτον ὑπηνήτῃ, τοῦ πὲρ χαριεστάτη ἣ ἥβη. (Vers. 548,) Καὶ ὅρα 

ὅτι ἥβην ἐπὶ τοῦ πρῶτον ὑπηνήτου λέγει, ὃς καὶ κυρίως ἡβῶν λέγεται. ἡ δὲ ἡλικία τοῦ ὑπηνήτου κατὰ 
τοὺς παλαιοὺς μεϑόριόν ἐστιν ἀνδρὸς καὶ παιδὸς, ἁβροτέρα μὲν ἢ κατὰ ἄνδρα, γενναιοτέρα δὲ ἢ κατὰ 
παῖδα. ὅτι δὲ τῆς ὑπήνης παράγωγον καὶ ὃ ἀνύπηνος, καϑὰ τῆς ἥβης ὃ ἄνηβος, δῆλον ἐκ τῶν πα- 
λαιῶν. σημαίνει δὲ ὁ ἀνύπηνος τὸ ἀγένειος. Τὸ δὲ χαριεστάτη χρήσιμον εἰς τὴν ἐκ τοῦ ἥδω παλαιὰν | 
ἐτυμολογίαν τῆς ἥβης. ἡδὺ yag πάντως ἅπαν τὸ χαρίεν. οὐκοῦν xoi ἡ ἥβη καὶ ὃ ἡβῶν ὃ καὶ ὑπηνήτης.1488 

50 Ἔστι δὲ αἰσυητὴρ μὲν βασιλεὺς ἢ βασιλικὸς, οἱονεὶ τηρῶν τὰ αἴσια, *Ov ἄλλον αἰσυμνητῆρα καὶ 
αἰσυμνήτην φασὶν, ἤγουν ἄρχοντα τῶν αἰσίων χαὶ δικαίων μνήμην ποιούμενον. ὅϑεν καὶ αἰσυμνᾶν 
τὸ ἄρχειν. οἱ δέ φασιν ὅτι αἰσυητὴρ ὄνομα ἡλικίας, 1) ὁ ἄγαν ἐῤῥωμένος, παρὰ τὸ ἃ ἐπιτατικὸν καὶ 
τὸ σύω τὸ ὁρμῶ, ὃ ἄγαν συόμενος, καὶ κατὰ τοὺς παλαιοὺς εἰπεῖν, κεχενημένος, ἐντρεχὴς γξανίας, 1) καὶ 
ἄλλως χατ᾽ αὐτοὺς, εὔμοιρος, χόσμιος, χκαϑήχων, παρὰ τὴν αἶσαν, ἀφ᾽ ἧς αἰσίω ῥῆμα καὶ αἰσυη- 
τήρ. xal ἄλλως δὲ, αἰσυητὴρ ὃ ἐπιτελεστιχὸς παρὰ τὴν αὐτὴν αἶσαν, κατὰ δὲ τινὰς, νομεὺς, 7) εὐχί- 

ψνητος παρὰ τὸ ἀΐσσειν. ᾿Αρίσταρχος δὲ ἀρέσκεται βασιλέα λέγειν, ὡς εἴρηται. βασιλεῖς γάρ. φησι, 
τὸ αἴσιμον νέμουσιν, ὅϑεν xai ὃ αἰσυμνητήρ. εἰ δὲ παρώνυμος τοιούτου αἰσυητῆρος ὃ Τρωικὸς «Δ ἰσυή- 
της τὸ κύριον, οὐκ ἔστι μετὰ μαρτυρίας εἰπεῖν. “ὑπήνη δὲ ἢ κοινῶς τὸ γένειον κατά τινας, ἢ καὶ ἄλλως, 
μύσταξ μέν, φασιν, αἱ τοῦ ἄνω χείλους τρίχες, αἱ δὲ χάτω πάππος" τὸ δὲ ἐξ ἀμφοῖν ὑπήνη. καὶ 39 

ὁ κωμιχὸς οὕτω vos, ἐν οἷς λέγει μολύνειν τινὰ τὴν ὑπήνην. “Ἡβη δὲ ὅτι οὐ μόνον ἡλικία νεωτερικὴς 
ἀλλὰ καὶ τόπος σωματιχὸς, ᾧ παρώνυμον xci τὸ ἐφήβαιον, ὡς τῇ κεφαλῇ τὸ κεφάλαιον. καὶ ὡς ἐκεῖ- 

60 ϑὲν καὶ τὸ ἡβηδὸν ἐπίῤῥημα, καὶ ῥῆμα παρὰ τῷ κωμικῷ τὸ ἡβυλλιᾶν, χαὶ ὃ πρω ϑήβης καὶ ὁ ἄνη- 

Bos καὶ ὃ ἄκρηβος καὶ τὰ τοιαῦτα, πολλαχύϑεν φαίνεται. (Vers. 549.) Ὅτι τὸ παρὲξ, περὶ οὗ moA- 
λαχοῦ διείλειπται, χἀνταῖϑα κεῖται μετὰ αἰτιατικῆς ἐν τῷ, μέγα σῆμα παρὲξ Ἴλοιο ἔλασαν, ὃ Πρία- 
μος δηλαδὴ καὶ ὃ κήρυξ. ὁμοίως καὶ ἑξῆς ἐν τῷ, δῶρα παρὲξ ET δέχεσϑαι. δῆλον δὲ ὅτι τὸ τοῦ 
Ἴλου σῆμα ἔξω τῆς πόλεως ἦν μέσον χὰπ πεδίον, ὡς προείρηται, ταφέντος ἐκεῖ, ἐπεὶ πρῶτος ἐθὰῤ- 

ῥησέ, φασιν, ἐν πεδίοις ϑέσϑαι τὴν κατοικίαν. (Vers, ὅ50.) Ὅτι κατάλυσιν ἐξ ὁδοῦ φράζει τὸ, 

στῆσαν ἂρ ἵππους τε καὶ ἡμιόνους, ὄφρα πίοιεν ἐν ποταμῷ δὴ γὰρ καὶ ἐπὶ χνέφας ἦλϑε γαῖαν. περὶ 
1304 Πριάμου δὲ τοῦτο καὶ τοῦ σὺν αὐτῷ χκήρυχος. ( Vers. 351.) 'Ioréov δὲ ὕτι τοῦ κνέφας γενικὴ πρὸς 3o 

ἀναλογίαν ov εὕρηται, κνέφους δὲ κεῖται παρὰ ̓ Δριστοψάνει ἐν ᾿Εχκλ ἡσιαζούσαις ὡς ἀπὸ τοῦ avégog 

πρὸς ἀναλογίαν τοῦ γῆ ρος γήρους, οὗ κοινότερον τὸ γῆρας γήραος" καὶ ὅτι τοῦ φάος τὸ μὲν ἃ φυλ ἀσ- 
σεται ἐν τῷ χνέφας, 0 πέρ ἐστι χενότης φάους, τὸ δὲ ὁ τηρεῖται ἐν τῷ νέφος, 0 στέρησις φάους ἐστί" 
παράγωγον δὲ τοῦ κνέφας ὃ κνεφαῖος ἐν τῇ τραγῳδίᾳ. ( Vers. $53. ) Ὅτι ἐν τῷ, ποτὶ Πρίαμον φάτο 
φώνησέν TE, 1) ταὐτολογεῖται τὸ φάτο καὶ τὸ φώνησεν, 7 διαφέρετον xc ott τρανέστερον τοῦ φάτο 
τὸ φώνησεν. ( Vers. 3554.) Ὅτι Bovhevrixóv τὸ, γράξεο, ὦ δεῖνα, φραδέος γόου ἔργα τέτυχται. εἰ 

10 δὲ χαὶ πολέμιός τις καϑορᾶται, οἰχεῖον καὶ τὸ, ἄνδρα. ὁρῶ" τάχα δ᾽ C uu διαῤῥαί᾽ σέσϑαι δίω. ἀλλ᾽ ' 

ἄγε δὴ ς εὐγωμεν, ἢ γούνων ἁψάμεγου λιτανεύσομεν, αἴ x' ἐλεήσῃ. ᾿Ιδαίου δὲ τοῦ χήρυχος ταῦτα λόγοι 

πρὸς Πρίαμον, ὅτε ἐξ ἀγχιμόλου ἤτοι ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἰδὼν ἐφράσατο τὸν “Ἑρμῆν. " EvO« ὅρα τὸ φρα- 
δέος ἐκ τοῦ ὁ φραδὴς., οὗ χατὰ στέρησιν 0 ἀφραδὴς καὶ τὸ ἀφραδέως ἐπίῤῥημα. καὶ οὕτω μὲν ταῦτα. 4ο 
(Vers. $58.) Τοῦ δὲ “Πριάμου τὸ ἐπὶ τούτοις πάϑος δειλῷ ’ πρέπει ἐπιλογισϑῆναι. φησὶ γὰρ Ὅμηρος, 

σὺν δὲ γέροντι γόος χύτο᾽ δείδιε δ᾽ αἰνῶς, ὀρϑαὶ δὲ τρίχες ἔσταν ἐνὲ γναμπτοῖσι μέλεσσι, περὶ ἃ δη- 

20 λαδὴ τρίχες" στῆ δὲ ταφὼν Ἀδ ἐστιν ἐκπλαγεὶς, ὡς ἀλλαχοῦ δεδήλωται. (Ν εἴ8. 559. ) Τὸ δὲ, ὀρϑὰς 
στῆναι τρίχας, τοῦτο ἦν τὸ φρίσσειν. μεγάλου δὲ φόβου πάϑη ἐνταῦϑα ἐδήλωσεν ὁ ποιητής. Ἔν τού- 
τοις δέ ( Vers. 556.) φασιν οἱ παλαιοὶ πρὸς μὲν τὸ ψεύγωμε ἐν χαὶ λιτανεύσομεν, ὕτι ὃ κήρυξ τῆς ἰδίας14 89 

μᾶλλον φροντέζει σωτηρίας ?j τῆς τοῦ γεχροῦ λυτρώσεως , 4g δὲ τὸ, σὺν δὲ γέροντι χύτο γόος, ὅτι τὴν 
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ταραχὴν τῆς γεροντικῆς διανοίας Ὅμηρος μεμίμηται διὰ τοῦ ὑπερβατοῦ σχήματος. εἶπε δέ που πρὸ 
τούτων Ὅμηρος τὸ συγκεχύσϑαι χαὶ ἐπὶ ἡνίων, λέγεται δὲ xoi λόγου σύγχυσις, xat Ἀγημάτων, καὶ 3o 
οἰκημάτων πεσόντων, καὶ πολυειδῶν ὀσπρίων, καὶ στρατευμάτων δὲ χαὶ ἑτέρων πολλῶν. μετήνεγκται 
δὲ à λέξις ἀπὸ χύσεως ὑγρῶν ὁμοῦ γινομένης, ὧν μιγέντων οὐ φυλάττεται τὸ ῥεῖϑρον εὐχρινές. Δῆλον 

δ᾽ ὅτι τοῦ λιτανεύω (Vers. 557.) δύο ϑέματα προῦὔπόκεινται, πρωτότυπον μὲν τὸ λίτω, παράγωγον δὲ 
ἐξ αὐτοῦ τὸ λιτάνω, πρὸς ὁμοιότητα τοῦ μήϑω μανϑάνω καὶ τῶν ὁμοίων. (Vers. 360.) Ὅτι παρ᾽ éré- 
Qoi: μὲν ἐριούνης “Ἑρμῆς τετρασυλλάβως, Ὅμηρος δὲ πεντασυλλάβως φησὶν, ἐπαΐξας ᾿Εριούνιος ἅρμα 

χαὶ ἵππους, καὶ, “ρμείας ' Eotovvtog ὥιξε γέροντι, καὶ, αὑτὸς δ᾽ ᾿Εριούνιος ἐγγύϑεν ἐλϑὼν καὶ ἑξῆς. 

τί δὲ ἡ λέξις δηλοῖ, δεδήλωται ἀλλαχοῦ. ( Vevs. 561.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι φιλόφρονος ἤϑους τὸ, αὐτὸς δὲ 
ἐγγύθεν ἐλθὼν, χεῖρα γέροντος ὁ ἑλὼν, ἐξείκρετο xol μετέειπε, ( Vers, 363.) Ὅτι τὴν ἀρχὴν μὲν ἡμέρα άο 

ἣν ἐξελάσαντι ἐκ Τροίας τῷ γέροντι, ἐλϑόντι δὲ παρὰ τὸ ῥηϑὲν τοῦ "IAov σῆμα; καὶ στήσαντι τὰ 
ζῷα πιεῖν ἐν ποταμῷ, κνέφας ἢν ὡς ἐῤῥέϑη ἐπεληλυϑός. ᾿Ερμῆς δὲ ἐ ἐπιφανεὶς καιρὸν εἶναι νυχτός φησι 
fe cies. ἐν τούτοις δὲ ὁ ποιητὴς πόῤῥω τὲ τῆς πολέως εἶναι πραγματικῶς δηλοῖ τὸ ναύσταϑμον, xc 

χαιρὸν τοῦ ἱκετεύειν παραδίδωσιν, ὁποῖος καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ ἐπεχρίϑη ἐς Φαίακας ἱχετεύσαντι τῷ ὌὈδυσ- 

σεῖ, ὁπηνίκα δηλαδὴ ὁ ἱκετευόμενος, πραὐνϑεὶς ἐκ δαιτὸς, ἀνίεται καὶ εὐέντεχτος γίνεται. διὸ xci 
Πρίαμος, εὐτυχ! σας ἐντυχεῖν τῷ Apt véov ἀπολήξαντι τοὺ ἔσϑειν χαὶ πίνειν, ἐμειλίξατο τὸν ἄγριον. 
ὡς εἴ γε μὴ τοῦτο ἣν, οὐκ ἂν ἴσως διεξέφυγε τὸ κακῶς παϑεῖν, ὃς καὶ οὕτω βαρύν τινα βραχὺν ἐξ 
᾿Αχιλλέως λόγον μαϑὼν ἔδεισεν. (Vers. 562.) Ὅτι πρὸς γέροντα ζωοτρόφον νυχτὸς ἰόντα διὰ πολε- 
μίας γῆς νεώτερός τις ἀντήσας ἐρεῖ" πῇ πάτερ ὧδ᾽ ἵππους τε καὶ ἡμιόνους ἰϑύνεις νύχτα δι᾿ ἀμβροσίην, 
ὅτε Ü' εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι; οὐδὲ σύ γ᾽ ἔδδεισας μένεα πνέοντας τοὺς δεῖνα, ot τοι δυσμενέες καὶ ἀνάρ- 
σιοι ἐγγὺς ἔασιν, ἤγουν εἰσί; τῶν εἴ τις σε ἴδοιτο Dorv διὰ νύχτα μέλαιναν, τὴν καὶ ἀλλαχοῦ κειμέ- 
νην, τόσσαδε, ἢ τοσσόάδ᾽, ὀνείατ᾽ ἄγοντα, ἢ ἔχοντα, τίς ἂν Oi rot νόος εἴη, ἤγουν τί νοεῖς παϑεῖν; 
ὃ δὴ γοργῶς οὕτω ῥηθὲν μέγαν ὑποδηλοῖ καὶ δυσέκφραστον κίνδυνον. εἰ δὲ καὶ γέροντα ὃ τοιοῦτος 
ἔχει ϑεράποντα, προσαρμόττει xol τὸ ἑξῆς, οὔτ᾽ αὐτὸς νέος ἐσσὶ, γέρων δέ τοι οὗτος ὀπηδεῖ ἄνδρ᾽ 
ἀπαμύνασϑαι, ὅτε τις πρότερος γαλεπήνῃ. ἐὰν δ᾽ ὃ ταῦτα λέγων οἷός τε ἢ ἐπαρῆξαι τῷ γέροντι, κα- 
λὸν εἰπεῖν καὶ τὸ, ἀλλ ἐγὼ οὐδέν σε ῥέξω κακὸν, ἠδέ κεν, ἢ καὶ δέ κεν, ἄλλον σεῦ ἀπαλεξήσαιμι, του- 

, S, ὧν Ld 3 , , , SW T5 € - , - ᾽ν - - τέστι καὶ ἄλλον ἂν σου ἀποσοβήσαιμι, quo δέ σε πατρὶ ἐΐσκω. ὁ δὲ τοιοῦτος γέρων προσφυῶς ἂν ἐρεῖ 
τῷ τοιούτῳ ἀλεξητῆρι νέῳ. εἴ τεῷ. εὐγενής ἐστιν ἐχεῖνος καὶ ἄλλως ἀγαϑὸς, τὸ, οὕτω πη τάδε γ᾽ ἐστὶ, 

φίλον τέχος, ὡς ἀγορεύεις" ἀλλ ἔτι xoi ἐμοῦ ϑεὸς ὑπερέσχεϑε χεῖρα, ὅς μοι τοιόνδ᾽ ἧκχὲν ὁδοιπόρον 

ἀντιβολῆσαι, αἴσιον, οἷος δὴ σὺ δέμας καὶ εἶδος ἀγητὸς, πέπνυσαί τε νόῳ, μακάρων δ᾽ & ἐσσι το- 

χήων. & περ εὐγενοῦς ἀγαϑοῦ ἀνδρός εἰσιν ἔπαινος. ( Vers. 568. ) “Σημείωσαι δὲ ὅτι τὸ, οὔτ᾽ αὐτὸς 

ψέος ἐσσὶ. γέρων δέ τοι οὗτος ὁπηδεῖ, γοργῶς παραπέφρασται ἀπὸ τοῦ ὦ γέρον. σὴ δὲ βίη λέλυται, 

χαλεπὸν δέ σε γῆρας ὀπάζει, ἡπεδανὸς δὲ νύ τοι ϑεράπων. ( Vers. 364. ) Τί δέ ἐστι τὸ μένεα nvéuv, 

προδεδήλωται. ( Vers. 369.) Δῆλον δὲ xai Or, ταὐτὸν δυσμενεῖ ig xci ἀνάρσιοι. ( Vers. 566.) Oo; δὲ 

; 50 

καὶ ἐνταῦϑα νὺξ χατὰ τοὺς σοφοὺς ̂ i ὀξεῖα τῇ σκιᾷ; χαϑ' ἣν γίνεται. (Vers, 567.) Ὀνείατα δὲ νῦν 60 

τὰ δῶρα, ὡς ἂν ̓ ὠφελήματα. οὐκ ἄρα τὰ βρώματα μόνον ὀνείατα. (Vers. 368.) Τὸ δὲ, οὔτ᾽ αὐτὸς 

νέος ἐσσὶ, ταὐτὸν μέν ἐστι τῷ, γέρων. ὕμως μέντοι εὐφήμως ἐπεφωνήϑη τῷ “Πριάμφ. δυσχεραίνουσι 

γὰρ οἱ πολλοὶ τὴν προσωνυμίαν τοῦ γέροντος. ( Vers, 369. ) Τὸ δὲ, γέρων οὗτος ἄνδρ᾽ ἀπαμύνασϑαι, 

ὡς καὶ ἀλλαχοῦ κεῖται, χαλεπήναντα, διοιόν ἐστι τῷ ἀσϑενής. ἀπάλ αμνοι, γὰρ φύσει πρὸς ἄμυναν 

ἰσχυρὰν οἱ γέροντες. (Vers. 370.) Τὸ δὲ, οὐδέν σε ῥέξω κακὸν, ἀλλὰ καὶ ἄλλον ἀπαλε noo, καὶ 

᾿“χιλλεὺς προεῤῥέϑη δύνασθαι κατὰ τὸν τοῦ “ιὸς λόγον, εἰπόντος ὡς οὔτ᾽ αὐτὸς χτενέξι, ἀπὸ " '13 

ἄλλους ἐρύξει. (Vers. 571.) ' Ev δὲ τῷ, πῇ πάτερ, καὶ φίλῳ δέ σὲ πατρὶ ἐΐσκω, διδάσκει ὁ ποιητὴς 

τοὺς φιλοπάτορας σέβισϑαι τοὺς Meudser TOV πατέρων. διὸ καὶ Πρίαμος πρὸς τὸν ᾿“χιλλέα φησί" 

μνῆσαι πατρὸς σοῦ τηλίχου ἃ ὡς LEO ἐγὼ καὶ ἑξῆς. Πλάτων δὲ κοινὰς εἶναι τὰς γυναῖκας ἐκέλευσεν, ὃ ὕπως 

οἱ γέροντες ὡς πατέρες τιμῶνται. ( Vers, 374.) Τὸ δὲ, ϑεὸς ὑπερέσχεϑε χεῖρα , ἤγουν ὑπεράνω ἔσχεν, 

ἐσχέπασε, τροπιχῶς ἐφράσϑη ἐκ τῶν ἐν καιρῷ κινδύνου σχεπόντων κεφαλὴν, μὴ καὶ πλη;εῖσα διάν- 
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Orga χεασϑῇ. (Vers. 575.) Τὸ δὲ, ὁδοιπόρον ἀντιβολῆσαι αἴσιον, τὸν αἰσυητῆρα ὑπολαλεῖν δοχεῖ 
xata τοὺς ἐχεῖνον ἐτυμολογοῦντας ἀπὸ τοῦ αἰσίου ἢ τῆς αἴσης. ( Vers. 77.) Τὸ δὲ, μακάρων ἔξ ἐσσι 
τοχήων, στοχαστικῶς ἐκ τῆς ὄψεως εἴρηται, ὡς τῶν ὅσοι δέμας καὶ εἶδος eroi, βασιλικῶν τε καὶ 
ϑείων νομιζομένων, ὡς καὶ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ εὕρηται, ἐφ᾽ ὧν ἔστιν Ὁμηρικῶς εἰπεῖν μικρόν τι παρῳδή- 
σαντα vai τὸ, ἐπεὶ οὐκ ἄν ye ϑνητοὶ τοιούσδε τέχοιεν. “προσενϑυμητέον δὲ xoi ὅτι ᾿Αλέξανδρος διὰ μό- 

vov χαλὸν εἶδος τὸ ϑεοειδὴς ἔσχεν ἐπίϑετον. ᾿ Ελένη δὲ ὕτι ϑεαῖς εἰς ὦπα ἔοιχε, Διὸς ἐκγεγαυῖα λέγεται. 
10 οἱ δὲ παλαιοὶ zal ταῦτα qa*ci* δέμας καὶ εἶδος σωματικὰ, τὸ πέπνυσαι ψυχιχὸν, μακάρων δὲ τοχήων 

ἐξεῖναι ὡς εὐγενῆ ἐπὶ τῶν ἐκτός. ἐξ Ὁμήρου ἄρα οἱ ἐκ τοῦ περιπάτου τὴν τριάδα τῶν ἀγαϑῶν εἰλή- 
φασιν, ἅ πέρ εἰσι τὰ κατὰ σῶμα xci ψυχὴν xol ἐχτός. ὡς δὲ καὶ ἡρῷα τοῖς περικαλλέσιν ἐγίνοντο, 

τουτέστιν ναοὶ “πρέποντες ἥρωσι, προγέγραπται. ( Vers. 380.) Ὅτι πολλαχοῦ ὁ ποιητὴς φιλοτιμού-1490 

μενος τὴν αὐτὴν πρᾶξιν ἐνδείκνυσθαι, διαφόροις, ὡς εἰχός, mors γινομένην αἰτίαις, καὶ οὕτω πολυ- 
πειρίαν TE τῷ ἀχροατῇ καὶ τῇ ἑαυτοῦ ποιήσει πλατυσμὸν ἐμποιεῖν, πλάττει χἀνταῦϑα τὸν ᾿ Ἑρμῆν 

2ο ἐρωτῶντα ἐν τοιαύτῃ μεϑόδῳ, ποῦ ὁ γέρων Πρίαμος ἄγει τὰ τῆς ἀπήνης; φησὶ "γάρ" εἰπέ μοι, 
ἠέ πη ἐκπέμπεις κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσϑλὰ ἄνδρας εἰς ἀλλοδαποὺς, ἵνα περ τάδε τοι σόα μίμνῃ, 0 καὶ 
διὰ τοῦ τραγῳδουμένου Πολυδώρου πεποίηται, ἢ ἤδη πάντες καταλείπετε Ἴλιον ἱρὴν, δειδιότες. ἐφ᾽ 
οἷς ὡς μὴ εὐστοχήσαντος τοῦ ' Βρμοῦ ἐρεῖ μετ᾽ ὀλίγα ὁ γέρων αὐτὸ τὸ ὃν, οὐκ ἐν ἀφηγήσει, ἀλλὰ πάνυ 
στενῶς, εἰπών" πέμψον δέ ue σύν ys ϑεῷ, ὄφρα xev ἐς κλισίην ᾿Αχιλλέως ἀφίκωμαι, μονονουχὶ φάμε- 
γος, ὡς οὔτε εἰς ἀλλοτρίαν πέμπω κειμήλια, οὔτε φεύγω σὺν τοῖς ἄλλοις, ἀλλ᾽ ἐς ̓ Αχιλλέως ἥκω. ᾿Επὶ 

3o δὲ "τούτοις ( Vers, 584.) ἐπάγεται ἔπαινος ἀριστέως τεϑνεῶτος, τὸ, τοῖος γὰρ ἀνὴρ ὥριστος ὕλωλε, 
σὸς παῖς" οὐ μὲν γάρ τι μάχης ἐπεδεύετ᾽ ᾿Δχαιῶν. ἐξ οὗ προκαλεῖται ὃ γέρων εὐθὺς εὐαφόρμως εἰς 20 
τοὺς περὶ τοῦ παιδὸς "Exrogog λόγους. ᾿Ιστέον δὲ ὡς, εἴ γε ἀρίστου ἀνδρὸς πτῶσις τὴν Ἴλιον ὀλέσει, 
χαλῶς ἄρα xci ὃ ᾿ Ἑρμῆς ἑνὸς τούτου γέροντος τοῦ βασιλέως λιπόντος τὴν πόλιν λέγει καὶ τοὺς ἄλλους 

πάντας οὕτω ποιήσειν. (Vers, 387.) Ὅτι ἐπὶ ἐνδόξῳ ἀγνῶτι ῥηϑθείη ἂν τὸ, τίς δὲ σύ ἐσσι φέριστε; 
4o τέων δ᾽ ἔξ ἐσσι τοχήων; (Vers. 588.) Ὅτι κἀνταῦϑα κεῖται τὸ καλὰ ἐπίῤῥημα "ἀντὶ τοῦ καλῶς ἐν 

τῷ, ὥς μοι καλὰ τὸν οἶτον ἀπότμου παιδὸς ἔνισπες. ἔνϑα λογιστέον ὡς, εἰ μὲν ἐπὶ ϑανάτου κεῖται 
οἶτος καὶ πότμος , λέγει ἂν ϑάνατον δυσϑανάτου παιδός" εἰ δὲ ἐπὶ τύχης ἀμφότερα, εἴῃ ἂν λέγων 

τύχην δυστυχοῦς παιδός. δοχεῖ δὲ περιττὸν κεῖσϑαι τὸ ἄρϑρον, xci οὐ συνήϑως φράζεσϑαι. ἐχρῆν 

γὰρ ἢ τὸν οἶτον τοῦ παιδὸς εἰπεῖν ἐν δυσὶν ἄρϑροις, ἢ ἀνάρϑρως, οἶτον παιδός. (Vers. 390.) Ὅτι 
πρὸς γηραιὸν πειράζοντα οἰχεῖον εἰπεῖν, πειρᾷ ἐμεῖο, γεραιὲ, καὶ εἴρεαι, καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ παραιτη- 

τιχὸν δώρου τὸ, πειρᾷ ἐμεῖο, γεραιὲ, νεωτέρου, οὐδέ μὲ πείσεις, ὅς μὲ κέλῃ σέο δῶρα δέχεσθαι. 3o 
5o (Vers. 391.) ᾿φριστέως δὲ καϑ' “Εχτορα ἔπαινος τὸ, τοῦτον μὲν ἐγὼ μάλα πολλὰ μάχῃ "ἐνὶ κυδια- 

γείρῃ ὀφϑαλμοῖσιν ὕπωπα, Ors τοὺς δεῖνα κχτείνεσκε δαΐζων ὀξέϊ χαλκῷ, ἡμεῖς δ᾽ ἑσταότες ϑαυμά- 
ἕομεν. “Ἐρμοῦ δὲ καὶ ταῦτα πρὸς Πρίαμον. ( Vers, 396.) Ὅτι προϊὼν uiv “Ἑρμῆς ἐκφαίνει ἑαυτὸν 
ἀναγκαίως, ἐνταῦϑα δὲ πρὸς τὸν γέροντα βασιλέα ὑπαμμμαιδόμδνοξι χαὶ εἰπὼν τοῦ γὰρ ἤγουν τοῦ 

Ap λέως ἐγὼ ϑεράπων, μία δ᾽ ἤγαγε νηῦς svtQy ne" Μυρμιδόνων E ἐξ εἰμι, ἅ περ πάντῃ ψευδῆ, εἶτα 
"itg μέσως λέγων" πατὴρ δέ μοι ἐστὶ Πολύχτωρ᾽ ἀφνειὸς μὲν 6 y ἐστὶ; γέρων δὲ δὴ ὡς σύ np ὧδε, 

ἐξ δέ οἱ υἷες ἔασιν, ἐγὼ δέ τοι ἕβδομός εἰμι" τῶν μεταπαλλόμενος χλήρω λάχον ἐνθάδ᾽ ἕπεσθαι. 
( Vers. 400.) Καὶ ὅρα τὸ ἐνΘθάδε μέσως ῥηθέν. πρὸς μὲν γὰρ τὸ ψευδῶς λεχϑὲν ἐκ διυρμιδόνων εἶναι 
τὸν φανέντα δηλοῖ τὸ εἰς τὴν Τροίαν, κλήρῳ γὰρ δῆϑεν λαχὼν ἐκ Θετταλίας ἦλθε σὺν χιλλεῖ, πρὸς 
δὲ τὸ ἀλληγορούμενον ἀντὶ τοῦ εἰς Of' εἴληχα γὰρ ὥς m ἐκ χλήρου ὃ ἀστὴρ ᾿ Ἑρμῆς τοῖς τοιούτοις 4o 
παρεῖναι ὡς φιλιοποιός, τούτῳ δ᾽ ἀκόλουϑα καὶ τὰ λοιπά. (Vers. 597.) Πολύκτωρ μὲν γὰρ marjolá9! 
τῷ τοιούτῳ ' E Qui), ὁ πάντα εἴσω σφίγγων καὶ οἷον κεκτημένος, οὐρανὸς ἢ αἰϑὴρ ἢ Ζεὺς ἢ πρόνοιω 
5 “Ψυχὴ τοῦ παντός. ( Vers. 398.) "dgvaós δὲ οὗτος uis τὴν τοῦ παντὸς περιοχὴν χαὶ τὸν κατὰ τὸ 

θο πᾶν οἷον περιουσιασμόν" γέρων δὲ, διὰ τὸ αἰὲν εἶναι, xai "ὅτι αἰειγενέτης χατὰ τὸν podoy xoi αὐτός" 

ἐξ δὲ υἱοὶ αὐτῷ, iv oig οὗτος ἔβδομος, o οὗ λάχος ἡ ἐνθάδε ἔλευσις, οἱ ἐξ πλάνητες, οἷς συντέταχται 

xci Ἑρμῆς, ἑταιρίζειν τε λαχὼν, καὶ τὰ λοιπὰ ὡς προγέγραπται. (Vers. 399.) Τὸ δὲ, ὡς σύ περ 
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ὧδε, ἀφιδρύματα ϑεῖα τοὺς γηραιοὺς εἶναι δηλοῖ, καὶ μάλιστα τοὺς καὶ βασιλικοὺς καὶ ἀγαϑοὺς, 
κατὰ τε ἀρετὴν καὶ τιμὴν καὶ τὸ μακροχρόνιον. "Ioréov δὲ ὅτι ποιητιχώτερον, μὲν καὶ τερατωδέστερον 
“Ἑρμῆς αὐτὸς ἐκεῖνος ὃ σωματοειδὴς νοοῖτο ἂν ἐναρ) ηὶςς φανῆναι τῷ Πριάμῳ, ἵνα πολλὰ λύσῃ τῶν ἀπό- 
θων, τὸ λαϑεῖν ἐν τῇ εἰσόδῳ τοὺς πυλωροὺς, τὸ τὰς πύλας τοῦ τείχους xoi τὰς "τοῦ ᾿Ἡχιλλέως à αἀνοῖξαι,1386 

τὸ εἰς pica ἐλϑεῖν xai γῦθις ἀκινδύνως ἐπανελϑ eir. καὶ οὕτω μὲν ποιητικώτερον. ἑτέρως. δὲ ἀνα- 

γωγικῶς Ἑρμοῦ ταῦτα ἔργα, τοῦ ἀστέρος, οὗ συλλαβομένου ἔλαϑέ τε καὶ ἐφιλιώϑη, ὡς αὐτοῦ καὶ 

τούτοις ἐπιστατοῦντος. ἱστορικῶς μέντοι xoi κατά τινα ἡϑικὴν ἀλληγορίαν ἔοικε τῶν τις Muguss 

δόνων ἐντυχεῖν που πρὸ τοῦ τείχους ἀγαϑῇ τύχῃ τῷ Πριάμῳ, χαὶ καταπράξασθαι αὐτῷ ἐλλόγως καὶ 
οὕτως ἑρμαϊκῶς τὰ χαιριώτατα, ὃν διὰ τὸ ἄγαν εὐτυχῶς ἐπιφανῆναι καὶ χερδῷον γενέσϑαι χαὶ ὡς 

10 οἷα τι ἀγαϑὸν᾽" Ἔρμαιον εὑρεθῆναι τῷ τὲ δόλῳ συμπράξαντα καὶ ἑτερίσαντα. ταῦτα δὴ τὰ “Ἐρμαϊκὰ 

εἰς ' Eousv ὃ μῦϑος εἴκασεν; ὥς πὲρ xai τὸν διὰ φρονήσεως ἐνεργοῦντα ἢ ποίησις εἰχάζει πολλαχοῦ τῇ 

᾿᾿ϑηνᾷ, xoi τὸν ἀρεϊκὸν ἡ ( Vers. 400.) Ὅρα δὲ καὶ τὸ, μεταπαλλόμενος κλήρῳ λάχον. πάνυ 

γὰρ δεξιῶς τὰς συγγενεῖς λέξεις ὁμοῦ παρέϑετο, ἑτέραν χαιριωτέραν οὐχ ἀφείς. (Vers. 998.) ᾿Ιστέον 

δὲ καὶ ὅτι ἐνταῦϑα μὲν τὸ, ὡς σύ πὲρ ὧδε, σαφῶς χεῖται ἀντὶ TOU, οὕτως ὡς σύ" ἀλλαχοῦ δὲ τὸ, 

ὡς νύ πὲρ ὧδε, οὐ πάνυ σαφῶς ἔχει, ὡς ἐκεῖ φαίνεται. ( Vers. 401.) Ὅτι προϑυμίας &*xgag εἷς μά- 10 
χὴν τὸ, ἠῶϑεν ϑήσονται περὶ ἄστυ μάχην" ἀσχαλόωσι γὰρ οἵ ys καϑήμενοι, οὐδὲ δύνανται ἴσχείν 
ἐσσυμένους πολέμου βασιλῆες ᾿4χαιῶν. “Ἑρμῆς δὲ τοῦτο πλάττει; € οἷα εἰδὼς οὕτω γενησόμενον, εἰ 
μὴ 0 Πρίαμος ἐπρέσβευσεν. ( Vers. 409. ) Ὅτι στοχαζόμενος ὁ 0 γέρων τῆς ᾿Δχιλλέως ὠμότητος ἐρωτᾷ, 
μή ποτὲ τὸν "Exroa κυσὶ μελεϊστὶ ταμὼν προὔϑηχεν. ἀκούσει δὲ & Ἐρμοῦ , ὡς οὔπω τόν γε φάγον 

20 χύνες οὐδ᾽ οἰωνοί. (Vers. 411.) Καὶ ὅρα τὸ οὔπω" δηλοῖ γὰρ ὡς, εἰ μὴ ἔσπευσεν 0 γέρων, ἐσπαράχϑη 
ἂν ζῴοις € νεκρός. xol ἄλλως δὲ, ἀπειλήν τινα ὑποτείνει τὸ οὕπω, ἵνα δηλοῖ ὡς, εἰ καὶ μή πω ἔφα- 

yov αὐτὸν κύνες , "ἀλλὰ μικρὸν ὅσον ἔσται καὶ τοῦτο. προιναφωνεῖ δὲ καὶ τοῖς Ὁμηρίδαις ὁ λόγος, 20 
ὕτι οὐ πτοητέον ὡς μάτην ὃ γέρων πρεσβεύσει περὶ νεχροῦ μηκέτ᾽ ὄντος. (Vers. og. ) Θηλυχῶς δὲ 
καὶ ἐνταῦϑα αἱ κύνες, ὡς δηλοῖ τὸ, σιν, ἤγουν ἰδίαις, κυσὶ προὔϑηκεν. ᾿Επὶ δὲ τούτοις ( Vers. 412. ) 
πάνυ HEDuoNE ὁ ποιητὴς xai πρεπόντως τῇ κατ᾽ αὐτὸν ποιήσει φησὶ δι᾿ “Ἑρμοῦ περὶ "Lxrogog τὸ, 

ἀλλ ἔτι χεῖνος κεῖται ᾿ΖΙχιλλῆος παρὰ γηὶ οὕτως, ἢ αὕτως, ἐν κλισίῃσι" δυωδεκάτη δέ οἱ ἠὼς, ἢ δυω- 

δεκάτη δέ οἱ ἥδε, κειμένῳ, οὐδέ τί οἱ χρὼς σήπεται, οὐδέ μιν εὐ“λαὶ ἔσϑουσιν. ἢ μέν μιν περὶ σῆμα 30 
ἑοῦ ἑτάροιο φίλοιο ἕλκει ἀχηδέστως, ἠὼς ὅτε δῖα φανείη, οὐδέ μὲν αἰοχύνει" ϑειοῖό χὲν αὐτὸς enel, 

οἷον ἑρσήεις κεῖται, περὶ δ᾽ eiua γνένιπται, οὐδέ ποϑι μιαρὸς, σὺν δ᾽ ἕλκεα πάντα μέμυκεν ὅσσ᾽ ἐγύπη 

$0 πολέες γὰρ ἐπ᾿ αὐτῷ χαλκὸν ἔλασαν. ἃ δὴ ἀνάγων παιδευτικῶς εἰς ϑεοφίλειαν. ἐπάγει" ὥς τοι κή- 

δονται μάκαρες ϑεοὶ υἷος, καὶ γέχυός nuQ ἐόντος, ἐπεί σφι φίλος περὶ χῆρι, ἢ σὺ ὃ πατὴρ, δι᾽ ὃν 

^ — ταῦτα πρὸς εὐσεβείας, χάριν; ἢ μάλιστα ὁ “Ἑχτὼρ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. (Vers, 4 13.) "Eore δ᾽ ἐν 

14θοτοῖς ῥηθεῖσι τὸ μὲν αὕτως ταὐτὸν τῷ οὕτως , ὡς ἐξ ἀρχῆς δηλαδὴ ἐτέϑη. ( Vers. 414.) Εἰλαὶ δὲ, ὡς 

χαὶ ἀλλαχοῦ, οἱ τοῖς τεϑνεῶσιν ἐγγεννώλμενοι σχώληχες. διὸ ἑρμηνεύων ὃ ποιητὴς φησί" αἱ φῶτας 4o 

ἀρηιφάτους κατέδουσιν, ὡς εἶναι σχώληχας γεχροφάγους τὲς εὐλᾶς. Cro 417.) ᾿“ἰκηδέστως δὲ τὸ 

ἀνηλεῶς δίχα τοῦ κήδεσϑαι, ἐκ τοῦ κηδῶ χηδέσω, ἐξ οὗ καὶ κηδεμὼν καὶ χηδεστῆς. ἁπλοῦν δὲ τοῦ 

κηδῶ κηδέω, οὗ δεύτερον τὸ κηδεύω, ἐπί τε ταφῆς καὶ ἐπὶ γαμβρείας. Τὸ δὲ φανείη ἐν πολλοῖς τῶν 

ἀντιγράφων διὰ τοῦ ἢ συνήϑως ἔχει τὴν παραλήγουσαν μετὰ καὶ προσγραφῆς TOU | λόγῳ διφϑόγγου. 

δύναται δὲ καὶ ἐκ τοῦ φανῇ δισυλλάβου εἶναι τὸ φανηη δίχα προσγραφῆς τοῦ ε διὰ τὸν τοῦ " nAtcova- 

4o σμόν. C Vers. 418. ) Τὸ δὲ αἰσχύνεν ὁῆμα ἐστὶν ἀντίϑετον τοῦ καλὸν εἶναι, καϑὰ καὶ τὸ αἶσχος τῷ 

κάλλει ἀντίκειται. αἰσχύνεται δὲ νεχρὸς, ὅτε ἀποδρυφϑῇ ἢ ἀλλο τι τοιοῦτον na. To δὲ ϑηοῖο ἀντὶ 

τοῦ ϑαυμάσοις πρὸς τὸ ϑνητὸν συστοιχεῖ. ( Vers, 41g. ) Τὸ δὲ ipae, 9 ἐστι δροσώδης. τεράστιον, 

εἴ πὲρ ἀντὶ σηπεδόνος xai τοῦ μυδᾶν δρόσος αὐτὸν περικέχυται. διὸ xal ὃ ποιητὴς ἐπεσημήνατο 

εἰπὼν, ϑηοῖό κεν αὐτὸς, τουτέστιν ϑηητὸν χρινεῖς ὡς ἑρσήξις χεῖται. οὕτω δὲ τέρας καὶ τὸ τὰ ἕλκη 

πάντα μεμυχέναι. οὐκ εἶπε δὲ οὐλωϑῆναι, διύότε πάνυ ἀτηρὰ ἡ τοιαύτη τόλμα. εἰ δὲ χαὶ τὸ μεμυχέναι 

παράδοξον, τὰ γὰρ μετὰ ϑάνατον γιγόμενις ἕλκη οὐ jiu ἀλλὰ σήπεται, ὅμως οὐ τοσαύτην *eyà ma- 50 
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ραδοξίαν t ὕσην 1j ἀπούλωσις. πολλὴ δὲ καὶ ἡ ὁμωνυμία xol 7 παραγωγὴ τοῦ μύειν. ὐϑεν yop οὐ μόνον 

ἕλκη ἀλλὰ καὶ χείλη καὶ ὄμματα, καὶ ῥόδα δὲ τὰ ἔτι ἐν κάλυξι, καὶ ὅσα τοιαῦτα. ἐκ δὲ τοῦ μύειν ἔστι 
καὶ τὸ ade i e λέξις αὕτη ᾿Αττικὴ, ἀφ᾽ ἧς καὶ ὃ μύστης καὶ ἡ μύστις οἷς ἀνάγκη μύειν τὸ στόμα 

xol μὴ ἐχφαίνειν ἃ μεμύηνται. τοῦ δὲ μύειν παράγωγον χαὶ τὸ μῦϑος, πρὸς ὃν μύομεν ὄψιν, χαὶ οἱ 

μύες δὲ οἵ τε κατὰ σῶμα καὶ τὰ ζωίδια, χαὶ ἡ μυῖα 02, xal οἱ uvas, καὶ ἄλλα δέτινα. Τὸ δὲ, οὐδέ 

sto μιαρὸς, ἀντὶ τοῦ οὐδαμοῦ βεβαμμένος αἵματι, ἐπεὶ τὸ αἷμα, ὡς ἐῤῥέϑη, πέριξ γένιπται. χὰν- 

ταῦϑα Hm ἰδίᾳ εἶπε τὸ αἷμα καὶ ἰδίᾳ τὸ μιαρός" ἀλλαχοῦ δὲ ὁ ομοῦ παράκεινται ἐν τῷ, μιάνϑην. αἵματι 
μηροί. ἐν δέγε τῷ, μιαιφόνος Ἴάρης, συνετέϑη ὃ αὐτὸς νοῦς, οὐ ψόγον δηλῶν ὡς παρὰ τοῖς ὕστερον, 

ἀλλὰ πολεμικὸν τι παραχολούϑημα, τὴν ἐξ αἵματος δηλαδὴ βαφὴν, ὁποίαν δὴ τινα πάσχει καὶ ἐλέ- 

gag ὃν γυνὴ κάειρα φοίνικι pui» ὡς προδεδήλωται. Σημείωσαι δὲ ὅτι πολλαὶ λέξεις, πάλαι ποτὲ 10 

μέσως Mies oma ὕστερον ἐπὶ οὐκ ἀγαϑῷ ἐδέχϑησαν, ὥς περ καὶ μιαρὸς παρὰ τοῖς μεϑ' Ὅμηρον 

Ó λυμάτων ἄξιος, 0 ἐστι ῥυπαρὸς, λυμεὼν, ἀχάϑαρτος. οὕτω χαὶ ἅγιος. παρὰ τοῖς παλαιοῖς οὐ 

θο μόνον ὃ καὶ Κϑαρὸς, ἀλλὰ καὶ ὃ μιαρὸς, διὰ τὸ τοῦ ἅγους διπλόσημον" ἐξ οὗ καὶ ὃ ἐναγὴς xai ὃ εὐα- 

γής. καὶ αὖ πάλιν ὃ ἐξάγιστος καὶ τὰ τούτῳ ἐναντία, ἡ ἁγιστεία καὶ τὸ καϑαγιάζειν. οὕτω xal φαῦ- 

λον οὐ μόνον τὸ καχόηϑες, ὡς παρὰ Δημοσϑένει δηλοῖ τὸ, οὐ γὰρ εἰ φαύλοις v ὑμεῖς συμμάχοις χρῆσϑε, 

ἀλλὰ xci τὸ ἀγαϑὸν, ὡς Εὐριπίδης" φαῦλον, κομψὸν, τάχιστον" οὐδὲ μόνον ἐπὶ μεγέϑους, ὡς τὸ, 
φαῦλον στόμα, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ σμιχρότητος, ὕὅϑεν xo φαύλη ἐλαία ἡ μικρόκαρπος, ἡ καὶ φαυλία, γινο- 
μένη, φασὶν. ἐκ κοτίνου χοπέντος χαὶ μεταφυτευϑέντος. λέγεται δέ, φασι, φαῦλον χαὶ τὸ ἁπλοῦν 

18 7καὶ μέτριον, χαὶ φαύλως τὸ ἁπλῶς καὶ ἡσυχῇ. ᾿Ἡριστοφάνης" φαύλως φέρει γῦν τὸ κακόν. xa 

ὅμοιον τρόπον xal παντουργὸς Qv piv ὃ ὅτε πρρϑοῦρχρῦ: vvv δὲ ϑεῷ 1; ῃ λέξις ἐπίχειται. xol καϑωσιω- 20 

μένος τὸ ἀρχαῖον ὃ ὅσιος, καὶ oUy' ὡς ὕστερον ἐπὶ ψόγου. μυρία δὲ καὶ ἄλλα ὅμοια, ἐν οἷς καὶ 
ἡ συνωμοσία, χρόνῳ μέν mote λαγχάνουσα ἔπαινον ὡς ἐπὶ καλῷ οὖσα, νῦν δὲ ἀποχληρωϑεῖσα τοῖς 
φαύλως εἰς ὅρκον συνιοῦσι καὶ ἐπιτρίβουσα τοὺς οὕτω συνωμότας. (Vers. 421.) Τὸ δὲ ἐτύπη κατὰ 
χυριολεξίαν φησίν. οὐ γὰρ ἐβλήϑη πεσὼν ὃ ἽΕκτωρ, ἀλλ ἕκαστος τότε οὐτήσασχε παραστάς. 
(Vers. 422.) Ὅτι ἐπὶ ,ϑεοφιλεῖ γεκρῷ ῥηθϑείη ἂν παρῳδηϑὲν τὸ, ὥς TOL κήδονται μάκαρες τοῦ 
δεῖνος, καὶ νέκυός περ ἐόντος, ἐπεί σφι φίλος περὶ χῆρι. ( εῖ5. 425.) Ὅτι ἐνάγων ϑεοσεβεῖν ὁ Ὅμη- 

10 Quxóg Πρίαμος φησίν" " 0 ̓ἀγαϑὸν χαὶ ἐναίσιμα δῶρα διδόναι ἀϑανάζκτοις. εἶτα ( Vers. 426.) ῥητος- 
ρικῶς πιστούμενος ἐκ μέρους τὸ καϑόλου φησίν" ἐπεὶ οὔ mor ἐμὸς maig, εἴ mov ἔην γε, λήϑετ᾽ ἐνὶ 
μεγάροισι ϑεῶν" τῷ οἱ ἐπεμνήσαντο καὶ ἐν ϑαναάτοιό 7 περ αἴσῃ. Καὶ ὅρα τὸ. εἴ ποτ᾽ ἔην, περιπαϑῶς 
λεχϑὲν καὶ συνήϑως ὡς εἰ μηδὲ γέγονέ ποτε 0 τοσοῦτος "Exrwg. (Vers. 425.) Aou δὲ δῶρα τὸ 80 
εὔχεσϑαι, τὸ σπένδειν, τὸ ϑύειν. καὶ τὰ τοιαῦτα. Τὺ δὲ διδόναι, τελευταῖος ὧν ποὺς ἐν τῷ, δῶρα 

διδόναι καινῶς ποδίζει, τὸ ἦρῷον μέτρον. ἐχταϑῆναι μὲν γὰρ αὐτὸ κατὰ τὸ γνῶναι χαὶ βιῶναι ov na-1493 
20 ραδέδοται., διδοῦναι δὲ γράψαι Ἀρὺκ εὐσυγχώρητον. λείπεται οὖν ἐχτείνεσϑαι τὸ μικρὸν ὃ τοῦ διδόναι 

διιοίως τῷ. ἐῤῥίγησαν, ὅπως ἴδον αἰόλον ὕφιν. τινὰ δέ γε τῶν ἀντιγράφων ἐτόλμησαν γράψαι διδοῦ- | 

γαι πρὸς ὁμοιότητα ἴσως τοῦ τιϑέναι τιϑεῖναι διὰ διφϑόγγου 1 ἢ τιϑῆναι, διὰ τοῦ ἢ» ἐξ οὗ τὸ τιϑήμε- ] 

vaL, παϑὸν οὕτω πρὸς εὐχρηστίαν “μέτρου, εἴ. 428.) Τὸ δὲ ἀπεμνήσαντο “γράφεται καὶ ἐπεμνή- Ι 
σαντο. ἀχριβέστερον δὲ τὸ ἀπεμνήσαντο, xoi δηλοῖ τὸ ἐμνήσαντο, ὁμοίως τῷ ἀπομηνίσαι ἀντὶ τοῦ ἶ 

So μηνίσαι xoi τοῖς ὁμοίοις, περὶ ὧν δεδήλωται. ἐκ δὲ τοῦ τοιούτου ἀπομνήσασϑαι καὶ τὸ "ἀπομνημό- ᾿ 
γευμα. γέγονε παρὰ τοῖς ὕστερον. (Vers. 429.) Ὅτι ἐν τῷ, ἀλλ᾽ ἄγε δὴ τόδε δέξαι, ἐμεῦ πάρα καλὸν 
ἄλεισον αὐτόν τε ῥῦσαι, πέμψον δέ με σύν γε ϑεῷ καὶ ἑξῆς, νοητέον ὅτι κατὰ τὸ σιωπώμενον προμηϑέ- 4o 
στερον διάτεϑεὶς ὃ γέρων ἔφερε. καί τινὰ ἕτερα δίχα τῶν λύτρων, εἴ πως καὶ τούτων χρεία παραπέσοι. 
ἐν οἷς καὶ τὸ ἄλεισον, 0 δίδωσι τῷ ' Βρμῆῇ. οὐ γὰρ ἂν ἐχεῖνο τὸ περικαλλὲς δέπας τὸ μέγα χτέρας ἐδίδου. 
εἰ δὲ καὶ ἐκεῖνο τυχὸν ἐϑέλει δοῦναι , ἔστι τοῦτο τῆς τοῦ γέροντος διειλίας, τε χαὶ συγχύσεως. εἶδος δὲ | 
ποτηρίου τὸ ἄλεισον, οὗ ἐτυμολογίαι διάφοροι. ἀρέσκει δὲ τοῖς AR URHR ἀπὸ TOU λεῖον χενέσϑιρι πλεο- 

4o ναδμῷ τοῦ G μετὰ τοῦ ἃ στερητικοῦ ἢ ἐπιτατικοῦ, οἱονεὶ τὸ μὴ *üy λεῖον ἀλλὰ περιφερὲς 1 ἢ ἐμπαιστὸν, | 
ἢ τὸ ἄγαν λεῖον. λέγεται δὲ καὶ ἀρσενικῶς κατά τινας, ot καὶ χρῆσιν τούτου προφέρουσιν. εἰ δὲ χαιγνὸν 
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τοῦτο δοχεῖ.. ἐνθυμητέον εἰς ὁμοιότητα καὶ τὸ σύμβολον, οὗ περ εὕρηται παρὰ πολλοῖς τῶν ῥητόρων, 
χαὶ ἄῤῥεν ὁ σι polos. ᾿Ιστέον δὲ ὡς , &t μὴ ἡ παράδοσις ἡ ἦν, οὐχ ἂν εἰχέ τις ὕκνον γράφειν τὸ ἄλισσον 

ἐν μόνῳ τῷ, καὶ ἐν δυσὶ 6, ὡς ἀπὸ τοῦ ἃ στερητιχοῦ μορίου καὶ τοῦ λισσὸν τὸ λεῖον, οὗ χρῆσις καὶ 
ἐν τῷ, λισσὴ δ᾽ ἀναδέδρομε πέτρη. (Vers. 433.) Ὅτι ὁ δῆϑεν ᾿4χιλλέως ϑεράπων Ἑρμῆς, πιστὸν 

ἑταῖρον ὑπογράφων, φησὶ μὴ πείσεσϑαι δῶρα πρὸς Πριάμου παρὲξ ᾿Αχιλλέα, ὡς προεγράφη. δέξα- 
σϑαι" ἐπεί, φησιν. αὐτὸν ἐγὼ δείδοικα xol αἰδέομαι περὶ xou συλεύειν, μή μοὶ τι χακὸν μετόπισϑεν 

᾿γέγοιτο, ἢ ϑεόϑεν δηλαδὴ ü ἐξ "Ἀχιλλέως, εἴ περ φωραϑῶ, (Vers. 456.) Καὶ ὅρα τὸ συλεύειν, φα- 

νερῶς ῥηϑὲν ἐπὶ χλοπῆς. οὐ τοίνυν ἡ λέξις μόνον δηλοῖ τὸ λαφυραγωχγεῖν. ἀστεῖον δὲ, & περ ὃ κατὰ 

τὸν μῦϑον οἰκειούμενος τὴν κχλεπτικὴν ἀποτροπιάζεται τὸ συλεύειν. πάντως δὲ ἐν χαιρῷ τοῦτο ποιεῖ. 

10 παιδευτικὸν δὲ τὸ δοξάζειν κλεπτικὸν ϑεράποντα εἰναι xci τὸν πάρεξ τοῦ δεσπότου δῶρα λαμβάνοντα. 
(Vers. 455.) Ὅρα δὲ κανταῦϑα ὡς αἰδὼς xai δέος συνέχει τὴν πρὸς τοὺς μείζονας εὔνοιαν. ὃ δηλοῦ- 

Ἄχαι xai ἐν τῷ, αἰδοῖος τέ μοι ἐσσὶ φίλε ἑκυρὲ δεινὸς τε. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι εὔλογος τῷ δῆϑεν 50 
Μυρμιδόνι ὁ ἐπὶ τῷ ἀχιλλεῖ φόβος, & γε καὶ ῥάων εἰς ϑυμὸν 0 ἥρως, ὡς φανεῖται, καὶ ἀναίτιον δὲ 

αἰτιᾶσϑαι πρόχειρος, ὡς δεδήλωται ἀλλαχοῦ. ( Vers. 457.) Ὅει πομποῦ ἀγαϑοῦ τὸ, σοὶ δ᾽ ἂν ἐγὼ 
πομπὸς καί xs κλυτὸν oyog ἱκοίμην ἐνδυκέως ἐν νηὶ Doi] ἢ πεζὸς ὁμαρτέων, οὐκ ἂν τίς τοι πομπὸν 
ὀνοσσάμενος μαχέσαιτο. ἄδηλον δὲ ποῖον λέγει "[Moyog. δόξειε δ᾽ ἂν μάλιστα ὡς Μυρμιδὼν τὸ Θεττα- 
λιχὸν λέγειν. ἐπιστήμων δὲ πομπὸς ὃ καὶ διὰ ξηρᾶς xci διὰ ϑαλάττης πέμπειν εἰδώς. (Vers, 440.) 
Ὅτι παρὰ μὲν τοῖς ὕστερον τὸ ἐπαΐξαι δοτικῇ συντάσσεται" Ὅμηρος δ᾽ ἐνταῦϑα φησὶν, ἐπαΐξας ἐριού- 
γιος ἅρμα xol ἵππους, ἤγουν ἀΐξας ἐπὶ ἅρμα καὶ ἵππους. ἄλλως δὲ πάντως ἐπαΐσσει τις ἅρμα, καὶ 

20 ἄλλως ἵππους , τὸ μὲν ἀναβαῖνον, τοὺς δὲ ἰϑύνων. Εἶτα (Mers. 442.) κεῖται ἡνιόχου ἀρετὴ τὸ, ἐν 
δ᾽ ἔπνευσ᾽ ἵπποισι καὶ ἡμιόνοις μένος ἠΐ. ( Vers. 446, ) Ὅτι πρωϑυστέρου τρόπου χαὶ τὸ, ὅτε πύρ- 

γους νεῶν καὶ τάφρον 1xOVTO* πρῶτον γὰρ τάφρος, εἶτα πύργοι. ὅμοιον χαὶ μετ᾽ ὀλίγα TO, ὥιξε πύ- 
λας καὶ ἀπῶσεν ὀχῆας. dnmcüórre γὰρ ὀχέων οἴγονται μετὰ τοῦτο πύλαι. (Vers, 445.) Ὅτι ἐνδει- 

χνύμενος ὁ ποιητὴς ὅπως ἡ τοῦ ᾿Ερμοῦ ῥάβδος κατὰ μῦϑον ἀνδρῶν ὄμματα ϑέλγει, φησίν" οἱ δὲ δο 
véov περὶ δόρπα φυλακτῆρες πονέοντο" τοῖσι δ᾽ ἐφ᾽ ὕπνον ἔχευε διάκτορος ᾿Δργειφόντης πᾶσι. 
( Vers.. 446.) Koi ὅρα τὸ πᾶσιν, εἰς ὃ χαὶ μάλιστα χρεία “Ἑρμοῦ τῷ ποιητῇ. ἐχρὴν γὰρ ὀλίγους 
τινὰς ἢ ἀλλ ἕνα γοῦν ἐγρηγορέναι, εἰ μὴ ἐϑέλχϑησαν πληγέντες καὶ τῇ ῥάβδῳ κατὰ τὸ σιωπώμενον, 
δι᾿ ἧς οἷδε ϑέλγειν ᾿Ερμῆς. ( Vers. 444.) Σημείωσαι δὲ xci οἷον τὸ ἀναπίπτειν, ὅτε δοκεῖ μηδὲν εἶναί 
ποϑὲεν χαχόν. ἰδοὺ γὰρ οἱ φύλακες ἀναπεσόντες, ὕτι μὴ ἐδεδίεσαν , αἰτιάσει περιέπεσον ἂν, ὡς εἰκὸς, 

30 εἰ καὶ μηδὲν τοιοῦτον ὃ ποιητὴς ἔφϑη ἐπισημήνασθαι οἷα ταχὺ παΐσας τὴν ποίησιν». ἔστι δ᾽ ἐν τῷ ón- 

ϑέντι here δόρπον ὕπνῳ “ὑπονοῆσαι ἀλληγορικῶς καὶ ὡς ἡ καϑ' “Ἑρμῆν ὑπνοποιὸς ὁῴβδος xai «v1358 

πάλιν ἐξεγερτικὴ τὸν ἔλλογον i ὕπνον δηλοῖ xci τὴν ὁμοίαν αὖϑις ἐγρήγορσιν. εἴη δὲ ἂν τοιοῦτος 

ὕπνος ὁ ἐξ ἀνάγκης καὶ φύσει νύχτερος μετὰ τὸ φαγεῖν: πάνυ γὰρ πιϑανῶς ὃ μῦϑος καταχοιμέξει γῦν 

1494g o yovrag τοὺς φύλακας. Τὸ δὲ δόρπα μεταπέπλασται, καϑὰ καὶ τὸ ζυγὸν πρὸ ὀλίγου, καὶ ὡς τὸ 

δεσμὸν καὶ τὸ κέλευϑον. φησὶ δὲ χαὶ “Αἰσχύλος, ἄριστα δεῖπνα δόρπαϑ' αἱρεῖσϑαι τρία. καὶ μὴν οἱ 

Ὁμηρίδαι ψέγουσι τοὺς λέγοντας τρὶς τῆς ἡμέρας ἐσϑίειν τοὺς παρ᾽ Ὁμήρῳ, χαϑὰ καὶ ἀλλαχοῦ παρε- 

σημάνϑη. Πλάτων δέ γε ὕστερον ἔφη, ὡς ἐλϑόντα "e εἰς Σιχελίαν ὁ ταύτῃ βίος οὐδαμῇ οὐδαμῶς 

ἤρεσε, δίς τὲ τῆς ἡμέρας, ἐμπιπλάμενον ζῆν, χαὶ τὰ ἑξῆς. τῷ OvrL γὰρ τὸ τρὶς ἐσθίειν δι᾿ ἡμέρας 

τρυφῆς ἐστὶν ἄχρας, δι᾿ ἧς πολλοὶ καὶ κατ᾽ ἄνδρα καὶ χατά τι πλ ioc xai κατὰ πόλεις δὲ ὥλοντο. καὶ 

4o τὸ Συβαριτιχὸν μὲν πάϑος τεϑρύληται. Μιλήσιοι δὲ καὶ αὐτοὶ ἕως μέν, φασιν, ovx ἐτρύφων. ἐνίκων 

Nunc xat πόλεις ἐφ᾽ ᾿Πλλησπόντῳ ἔχτισαν καὶ τὸν Γὔξεινον κατῴκισαν πόλεσι λαμπραῖς xoi mav- 

τὲς εἰς Μίλλητον ἔϑεον" ὡς δ᾽ ὑπάξδησον ἡδοναῖς, κατεῤῥύη τὸ τῆς πόλεως ἀνδρεῖον, ὡς ᾿“ριστοτέ- τὸ 

Axe φησί" xal παροιμία ἐντεῦϑεν ἐξέπεσε τὸ, πάλαι ποτ᾽ ἦσαν ἄλκιμοι Μιλήσιοι. αὐτοὶ δὲ καὶ &à- 

λοις διαδιδόντες τὴν τρυφὴν ἤκουσαν ὀγειδιστιχῶς ἐν “Ὧακεδαίμονι τὸ, οἴχοι τὰ Μιλήσια χἀπιχώρια, 

ἤγουν οἴκοι τρυφᾶτε καὶ μὴ ἐνθάδε" κατὰ δὲ ἑτεροίαν γραφὴν, οἴχοι τὰ Maie, μὴ γὰρ ἐνθάδε. 
0 δὲ μὴ μαϑόντες λέγειν οἱ τῆς ᾿Αβύδου, ἐσκώπτοντο ἐπὶ τρυφῇ, Μιλησίων ὄντες ἄποιχοι, ἀνειμένοι 
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δὲ τὴν δίαιταν καὶ χατεαγότες, ὡς γράφειν ὃ δειπνοσοφιστής. (Vers. 448.) Ὅτι ἐκφράζων τὴν τοῦ 
᾿Αχιλλέως πκλισίαν. καὶ δι᾿ αὐτῆς ἐμφαίνων ὡς εἰχὸς καὶ ἄλλας ὁποῖαι τινὲς ἦσαν, φησί" κλισίην Πη- 

20 ληιάδεω ὑψηλὴν, τὴν Μυρμιδόνες ποίησαν ἄνακτι, δοῦρ᾽ ἐλάτης κέρσαντες" ἀτὰρ κα  ϑύπερϑεν ἔρε- 
wav λαχνήεντ᾽ ὄροφον, λειμωνόϑεν ἀμήσαντες" ἀμφὶ δέ οἱ μεγάλην αὐλὴν ποίησαν ἄνακτι σταυροῖσιν 
πυχινοῖσι' ϑύρην δ᾽ ἔχε μοῦνος, ἤγουν εἷς, ἐπιβλὴς εἰλάτινος, τὸν τρεῖς μὲν ἐπιῤῥήσεσχον -Ayatoi, 
τρεῖς δ᾽ ἀναοίγεσκον μεγάλην κληῖδα ϑυράων, τῶν ἄλλων" ᾿Αχιλεὺς δ᾽ ἂρ ἐπιῤῥήσεσχε καὶ οἷος, ἤγουν 
ἐπετίϑει. χκαιρία δὲ ἡ λέξις, καὶ οὐκ ἔσχεν Ó ποιητὴς εὑρεῖν χρείττονα. διὸ καὶ δὶς εἶπεν αὐτήν. 
( Vers. 454.) Σημείωσαι δὲ ἐνταῦϑα τὸ τρεῖς χρησιμεῦον εἰς τὴν ὑπόνοιαν τοῦ, ὡς προεῤῥέϑη. Μυρ- 

30 μιδόνα τινὰ ἴσως εἶναι τὸν ἐπικιρανέντω ὡς Ερμὴῆν. εἰ γὰρ τρεῖς ἐπιῤῥήσεσχον τὸν ἐπιβλῆτα, ἰδοὺ εἷς 
ὁ Πρίαμος, δεύτερος ὃ κήρυξ, καὶ τρίτος ὃ λεγόμενος Μυρμιδών. καὶ πιϑανῶς ἀναβαλοῦνται ἂν οἱ 10 
τρεῖς τὸν ὑπὸ μόνου ᾿Αχιλλέως ἐπιβαλλόμενον μοχλὸν, ὑπερβάντες τοὺς σταυροὺς καὶ ἔνδον γενόμενοι 
τῆς αὐλῆς. Τὸ δὲ ἐπιῤῥήσσειν oi usd" Ὅμηρον καταῤῥήσσειν καὶ καταράσσειν φασὶν, ὅϑεν καὶ 0 κατα- 
ράχτης. λέξις αὕτη ὁμώνυμος. ὀρνέου τε γὰρ ἅρπαγος ὄνομά ἐστι, καὶ μέρους ποταμῶν, ot διὰ πε- 

ἀοτρῶν καταράσσουσιν, ὁποῖοι καὶ οἱ Αἰϑιοπικοὶ, καὶ πύλης δὲ ἐνλδομύχου συντελούσης ἐν πολιορκίᾳ 
πόλεως. ἰδοὺ δὲ χαταράκτης καὶ ὃ κατὰ πύλας ἐπιβλὴς , περὶ οὗ εἰρήσεται. ῥωμαλαιότης 028 Ay Eg 

τὸ τριῶν ἄλλων ἐπιῤῥησσόντων αὐτὸν μόνον τοῦτο ποιεῖν, ὃ δὴ καὶ ὁ μυϑικὸς “Ἑρμῆς ῥᾷον ἤνυσε. 
( Vers. 449.) Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι ὡς ἄνακτι τῷ ̓ Αχιλλεῖ τοσαύτη κλισία πεποίητο. τοῖς γὰρ ταπεινο- 
τέροις τοιαῦται μὲν oU, τηλιχαῦται δέ. διὸ προϊὼν ὃ ποιητὴς ἀξιώσει καὶ οἶκον εἰπεῖν αὐτὴν ἐν τῷ, 
γέρων δ᾽ ἰϑὺς κίεν οἴκου, καὶ, οἴχοιο &Àro ϑύίραζε. ἔστι δὲ καὶ ἄλλως οἶκος ἡ κλισιὰ ὀνόματι γενικῷ. 
Τὸ δὲ ποίησαν, εἰ καὶ παρὰ τοῖς ὕστερον ταὐτόν ἐστι τῷ ποιητικῶς εἶπον, ὡς καὶ προδεδήλωται, ἀλλ᾿ 20 

Ὅμηρος καὶ ὧδε xoi ἀλλαχοῦ συνήϑως ποιεῖν λέγει τὸ κατασκευάζειν καὶ τεχνᾶσϑαι. Τὸ δὲ ἄνακτι δὶς 

καὶ αὐτὸ ἐν τοῖς ῥδηϑεῖσι κεῖται ἐν τέλει στίχων ἁπλοϊκῶς οὕτω πρὸς ἀναπλήρωσιν. καϑὰ xci τὸ ποίη- 
σαν. χλισίην γάρ, φησι, ποίησαν ἄνακτι" καὶ, αὐλὴν ποίησαν ἄνακτι. δοκεῖ δὲ ἀρέσκεσθαι ταῖς ἐλά- 
ταις Ó ποιητὴς εἰς χλισίας ποίησιν. (Vers. 450.) Κέρσαι δὲ, ἰδοὺ καὶ ἐπὶ ξύλων. εἰ δὲ δοκεῖ καινὸν 
διὰ τὸ ἀκερσεχόμης. ἀλλ οἷδε καὶ ἐπὶ δένδρων κόμην ἡ μεταφορά. ἐκ δὲ τοῦ τοιούτου κείρειν καὶ | 

500 χορμός. (Vers. 451.) Τὸ δὲ κἔρεψαν τοῦτο ἐστὶν, ὃ ἐτυμολογικῷ τρόπῳ ποιεῖ τὸν ὄροφον. 090-1495 . 
φος δὲ χαλαμίσκου εἶδος ὑδροχαροῦς, ἐπιτηδείου εἰς ὀροφὴν, ὃς ἐν λειμῶνι πεπανϑεὶς δασεῖαν ἐπαν- 
ϑοῦσαν ἔχει λάχνην, ὅτε καὶ ἔστιν ἀγαϑὸς ἐρέφειν. ἀπ᾽ αὐτοῦ δὲ διὰ τὴν παλαιτάτην χρῆσιν καὶ 
ἁπλῶς αἱ τῶν οἰχιῶν στέγαι πᾶσαι ὄροφοι λέγονται, ἀφ᾽ ὧν καὶ φάλαγγες ἤτοι ἀράχναι ὑπωρόφιοι οἱ 
φωλοῦντες ὑπὸ τοὺς ὀρόφους. “ειμὼν δὲ, εἰς ὃν ὕδωρ λείβεται, ἀπὸ τοῦ λέλειμμαι παρακειμένου, o 

ὃν ἡ πολλὴ γλῶσσα λιβάδιον λέγει ἀπὸ τοῦ δευτέρου ἀορίστου τοῦ ἔλιβον. ᾿ΑΔμῆσαι δὲ τὸ συναγαγεῖν, 
ἢ) μάλιστα ϑερίσαι. (Vers. 453.) Σταυροὶ δὲ οἱ σχόλοπες καὶ, ὡς ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη, τὰ κατὰ φϑορὰν 
λεγόμενα σταύαρα, οἷς ὅσα καὶ ἑρκίῳ τοίχου, αὐλὴ φράττεται. διὸ καὶ πυκνοῦσϑαι αὐτοὺς χρή. σκχο- 
λόπων δὲ ὄντων τῶν σταυρῶν εἰκότως καὶ τὸ ἀνασκολοπίζειν ἀνασταυροῦν λέγεται. ( Vers. 455.) 
᾿Επιβλὴς δὲ ξύλον συνέχον ἐπιχεχλεισμένας τὰς ϑύρας ἐν τῷ ἀπὸ τοίχου εἰς τοῖχον ἢ ἀπὸ στύλου εἰς 
στύλον τῇ ϑύρᾳ ἢ ταῖς ϑύραις ἐπιβάλλεσϑαι. ὃ δὲ ποιητὴς ἑρμηνεύων τὴν λέξιν καὶ μεγάλην κληῖδα 
ϑυρῶν αὐτὴν φησὶ, ταὐτὸν εἶναι κληῖδα καὶ ἐπιβλῆτα παραδιδούς. ἀμφότερα δὲ μοχλὸν δηλοῦσιν, ὃς 

60 xai κλεῖϑρον λέγεται, ὁποῖόν τι καὶ ἡ Ὀδύσσεια "δηλοῖ ἐν τῷ, ἐπὶ δὲ κληῖδ᾽ ἐτάνυσεν ἱμάντι. κληῖδα 

γὰρ xoi ἐχεῖ τὸ κλεῖϑρον καλεῖ, μικρὸν ὃν, ὡς μὴ χειρὶ καταῤῥήσσεσϑαι, ἀλλὰ ἱμάντι τείνεσϑααι. ὃ δὲ ' 

τοιοῦτος μοχλὸς καὶ ὁ ὀχεύς ἐστιν ἢ ὀχῆες, κατὰ τὸ, ὥιξε πύλας xol ἀπῶσεν yag, ὧν ῥῆμα τὸ ἔχειν. 4o 

διὸ ϑύρην ἔχε, φησὶν, ἐπιβλής. φησὶ δὲ καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς ᾿ἀχιλλεὺς, ὅτι οὐκ ἂν ὀχῆας δεῖα μετοχλίσειξ 

ϑυράων ἡμετέρων. ΓΕνϑα (Vers. 453.) καὶ σημείωσαι τὸ μετοχλίσειεν, ἐξ οὗ γίνεται, ὡς μετ᾽ ὀλίγα 

θηϑησεται, ὃ μοχλὸς, ὥστε ταὐτὰ κατὰ πολυωνυμίαν μοχλὸς, ὀχεὺς, ἐπιβλὴς, xAnig, καὶ κλεῖϑρον, 

1359( Vers. 454.) Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι ἐξ ἑρμηνείας τοῦ ini" ῥήσσειν ἔοικεν ἐπινοηϑῆναι ὃ ἐπιβλής. ἐπιῤ- 

Qaae». yops ὡς ἐῤῥέϑη, τὸ ἐπιτιϑέναι ἤτοι ἐπιβάλλειν, ὅϑεν παρῆχται ὃ ἐπιβλής. οὗ ἀνάπαλιν τὸ 
ἀπωϑεῖν. ἄνωϑεν μὲν γὰρ κάτω ἐπιῤῥήσσεται, κάτωϑεν δὲ ἄνω ἀπωϑεῖται, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ, ἀπῶσεν 
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opes. εἰ δὲ ἐπιβλὴς μὲν ἑνικῶς, ὀχῆες δὲ πληϑυντιχῶς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σημαινομένου κείμενα, καινὸν οὐ- 

δὲν, ἐπεὶ χαὶ τὴν ϑύραν, ἣν ἔχει ὁ ἐνταῦϑα ἐπιβλὴς, χαὶ πληϑυντικῶς ϑύρας λέγει, ὥς περ xci πύλας 

ἀνωτέρω, ἔνϑα χαὶ οἱ αὐτῶν ὀχῆες. οξύνεται δὲ ὁ ἐπιβλὴς ὡς τὸ προβλ i$ nui ϑυὴς» ἀδμής. τὰ γὰρ εἰς 0 

λήγοντα ἀρσενιχᾶ, σύνϑετα ἔχοντα ἐν τῷ τέλει μίαν συλλαβὴν τοῦ ῥήματος, χαὶ διὰ τοῦ τὸς χλινόμενα, 

ὀξύνεται. διὸ καὶ παρὰ “Αριστοφάνει τὸ, ὁ μέγας οὗτος χολαχώνυμος ἀσπιδαποβλὴς; 0 ἐστι ῥίψασπις, 
καίτοι ἔχ τριῶν συγχείμενον λέξεων, ὅμως ὀξύνεται. οὐ καλῶ ως otv, φασὶ ἢ τὸ ἐπιβλὴς βαρύνει 
“Αρίσταρχος. ( Vers. 454. » Ὅρα δὲ καὶ ὅτι ἐλάτην ἀνωτέρω τὸ φυτὸν εἰπὼν διὰ μόνου τοῦ & &- 

λάτινον ἔφη τὸ αὐτῆς παρώνυμον χατὰ διχρόνου enévü eau , μέτρου rovro ϑέλοντος. (Vers. 460.) 

Ὅτι ἐναργείας ϑείας τὸ, e γέρον, ἤτοι iyd ϑεὸς ἄμ Ἄϑροτος εἰλήλουθα “Εριιείας, ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν, το 

10 λόγος; σοὶ γάρ μὲ πατὴρ ὅμα ποιιπον ὅπασσεν. (Vers. 463. ) Ὅτι 10, νεμεσητὸν δέ χεν εἴη ἀϑά- 

γνατον ϑέον ὧδε βροτοὺς ἀγαπαζέμεν ἄντην, O δὴ ὁ TOU μύϑου. “Ἑρμῆς φησὶ μὴ ϑέλων εἰς οφϑαλμοὺς 
ἤγουν εἰς ὄψιν ἐλϑεῖν τῷ Aj Ad, ποιεῖν δοκεῖ bete eo τοὺς ὕστερον ̓ ἄρχοντας, α ἀποϑ 'eovyTa οἷον 

ἑαυτοὺς χαὶ Εν ἀφ βκίοο βλέπεσθαι. ( Vers. 463.) "Or, o 0 λόγιος ΕΓ μῆς ἃ παρὰ τῷ συνετῷ γέροντι δη- 

λαδ᾽) ἐνδιάϑετος λόγος τόπους τὲ αὐτῷ ἱκετευτικῶν γοημάτων μεϑοδεύει, λέγω * eloeÀ ϑὼν λάβε γούνατα 

“Πηλείωνος, καί μὲν ὑπὲρ πατρὸς P202) μητρὸς ηὐχόμοιο λίσσεο χαὶ τέχεος, ἵνα οἱ σὺν ϑυμὸν ὀρίνῃς» 

τουτέστιν; ἵνα σὺν τοῖς duigoig ὀρίνῃς αὐτὸν καὶ λόγοις εἰς οἶχτον. χαὶ ἐν καιρῷ δὲ εὐθέτῳ, χαϑὰ χαὶ 

προεγράφη , ἄγει πρὸς ἀἰχιλλέα, ὅτε δηλαδὴ ὃ ἥρως ἄγει μένος τὴν γνώμην ῥᾷον ἂν δυσωπηϑείη. νέον 
γάρ, qnaw y ἀπέληγεν ἐδωδῆς χαὶ τὰ ἑξῆς. διὸ χαὶ εἰς δάκρυον χινηϑ εὶς AAA US παντοῖος γίνεται; 

χαὶ ποτὲ μὲν εἰς ϑρῆνον ἐρεϑισϑεὶς κλαίει τὸν πατέρα καὶ τὸν Πάτροχλον, ποτὲ δὲ naga: υϑεῖται οἶχτι- 
20 ζόμενος τὸν γέροντα. καὶ ἐπαινεῖ δὲ; ὡς φανήσεται. οὐχ ἐξίσταται μέντοι ἐν πᾶσι τούτοις οὐδὲ τοῦ 

ἀληϑῶς μὲν ἐμβριϑοὺς ἡρωικοῦ, ὡς δέ τινες φασὶ, παλιμβόλου ἤϑους, ἀλλ ὅτι, μι "χρὸν τι ὁ γέρων 20 

ἀπήρεσεν αὐτῷ, ἐν οἷς ovz ἐπείσϑη χαϑεσϑῆναι εἰς ϑρόνον, αλλὰ τάχιστα λύσον εἶπε τὸν "Exroge, ἄλ- 

λως δὲ μή μ᾽ ἐς ϑρόνον κάϑιξε, ταράσσεται εἰς ϑυμὸν πλείω τοῦ δέοντος, ὡς ῥηϑήσεται ἐν οἰκείῳ τόπῳ. 

( Vers. 466.) Σηκείωσαι, δὲ ( ὅτι; εἰ καὶ προεχϑετιχῶς τῷ γέροντι ἔδοξε καὶ ἀπὸ μητρὸς, ὡς εἰρη σε- 

ται; χαὶ τέχνου ἱκετεύσειν τὸν illia, ὅμως οὐ γίνεται τοῦτο, τάχα μὲν καὶ διότι ἐξέχρουσεν 7j λύπη τῆς 

τοῦ γέροντος ψυχῆς τὴν τοῦ διδασχάλου “Ερμοῦ μέϑοδον, μάλιστα δὲ, ὡς τοῦ ““Ιχιλλέως τῇ τοῦ πατρὸς 

καὶ μόνου μνήμῃ καταμαλαχϑέντος εἰς ἔλεον ἔτι τὸν μὲν Πηλέα προὐβάλετο Πρίαμος εἰς δυσωπίαν ὡς 

ὅμοιόν τι πρὸς ἐχεῖνον ἕχων; zac καὶ ἑξῆς δηλωθήσεται . tjj Θέτιδι δὲ καὶ αὐτῷ οὐδέν τι χοινὸν ϑεᾷ 

οὔσῃ καὶ χαχῶν ἀπαϑεῖ. Νεοπτόλεμος δὲ, ὁ τοῦ Anis παῖς, οὐδ᾽ αὐτὸς πω δυστυχεῖ ὡς οὕτω πρὸς 

30 ὁμοιότητα συμβαλέσϑαι τῷ γέροντι; αἰδεῖται δὲ ἔσως ὁ τηλιχοῦτος γέρων xci καταβαλεῖν οὕτω τὴν 

ἀξίαν ἀγεννῶς 0v. ἐπιχύσεως οἰχτρῶν ἐπιχειρημάτων. οἷα τι ϑαῤῥῶν xci τῇ τῶν δώρων μεγαλοπρεπείᾳ. 

(Vers, 467.) Ὅρα δὲ ὅτι ἐνταῦϑα μὲν τὸ; ϑυμὸν ὀρίνῃςγ) τὴν εἰς ἔλ ἕον κίνησιν δηλ οἵ" ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς 

τὸ, μή μον μᾶλλον ϑυμὸν ὀρίνῃς; καὶ τὸ; μὴ 4i ὁρινϑείη φίλον ἦτορ; τὸν εἰς χόλον ἐρεϑιΐ 'guov 3o 

συνήϑως δηλοῦσιν. (Vers. 465.) Ὅρα δὲ χαὶ τὸ, λάβε γούνατα, κατὰ αἰτιατικὴν σύνταξιν, 0 περ 

ἀλλαχοῦ λάβε γούνων φησί" xci uer ᾿ ὀλίγα δὲ χερσὶν pios λάβε γούνατα. Ἰστέον δὲ € ὅτι μέϑοδος 

ἱκετείας τὸ, τύνη δ᾽ εἰσελϑὼν λάβε γούνατα τοῦ δεῖνος, χαί μιν ὑπὲρ πατρὸς χαὶ ἑξῆς, ὡς προσεχῶς 

ἀνωτέρω χεῖται. Τὸ δὲ τύνη duguzoy καὶ Ὁμήρῳ ἔγνωσται. καὶ παρ Ἡσιόδῳ ἔστι. γίνεται δὲ, ὡς ἀλ- 

λαχοῦ ἐδηλώϑη, ἀπὸ τοῦ τὺ ἤγουν σὺ κατὰ πλεονασμὸν € ὅμοιον τῷ ἐγώνη. ( Vers. 466. ) To δὲ, ὑπὲρ 

πατρὸς χαὶ μητρὸς, ὕμοιον ὡς εἰ χαὶ πρὸς μητρὸς ἔφη χαὶ πατρὸς, ὡς χαὶ ἐν τοῖς τοῦ κωμιχοῦ κεῖ- 

1496za1. ( Vers. 470. 2) Ὅτι τὸ, ᾿Ιδαῖος ἔμιμνεν ἐρύχων ἵππους, ἀντὶ τοῦ; πεζεύσαντος Πριάμου χκατεῖ- 

X8, ὥς TE ἐφ᾽ ἑνὸς. τόπου ἵστασϑαι. ( Vers. PU d Ὁτι ὁ γέρων ἰϑὺς ἐλϑὼν οἴχου e "ἀχιλλεὺς 

ἵξεσχε Em φίλος, εὑρέ μιν αὐτόν" ἕταροι δ᾽ ἀ πάνε eve καϑήατο , ἔϑος δὴ τοῦτο “Ῥωμαίοις ἔτι χαὶ 40 

vvv ἀρέσχον. δύο δὲ μόνοι περὶ αὐτὸν ἐπονοῦντο παρύντες » ἥρως. Αὐτομέδων; χαὶ "Annos, ὄζος 

"Aonoo συγκοπεὶς ἐκ τοῦ ᾿Δλκιμέδων χατά τινας, οἷς δι) τούτους δύο i ἑταίρους, ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς ὁ ποητὴς 

ἐρεῖ; μάλιστα ἑτάρων "Ἀχιλλεὺς i ἐτίμα μετὰ Πάτροχλόν yt ϑανόντα, οἱ καὶ TOU ζυγοῦ λύσουσιν ἐν τοῖς 

ἑξῆς τοὺς τοῦ γέροντος ἵππους ἡμιόνους τὸ, χαὶ τὰ λύτρα ἐκ τῆς ἀπήνης λήψονται. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐν 

Ζ2 ἃ 
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50 τοῖς μετὰ ταῦτα. νὺν δὲ λέγεν καὶ τὸ, ψέον δ᾽ ἀπέληγεν ἐδωδῆς, ὁ “ἀχιλλεὺς δηλα" δὴν ἔσϑων χαὶ 

πίνων. ἔτι καὶ παρέκειτο τράπεζα. τοὺς δ᾽ ἔλαϑ'᾽ εἰσελϑὼν Πρίαμος μέγας, ὃν δηλαδὴ οὐ λαϑεῖν au 
ἐλϑόντα οὕτως OiZTQUg μέγαν ἄλλως ὄντα χαὶ οἷον χρῆναι προϊέναι περίκλυτον᾽ ἄγχι δ᾽ ἄρα στὰς 

grbow ̓ ἀχιλλῆος λαβε γούνατα καὶ κύσε χεῖρας, δεινᾶς, ἀνδροιόνους, αἵ οἱ πολέας κτάνον υἷας, ὃ δὴ 
καὶ αὐτὸ οἰχερὸν; εἴ περ ἃς ἡδέως ἀποτέμοι ἂν, ταύτας φιλεῖ. Ὅρα δὲ τὸ τοῦ γέροντος δεξιὸν οὕτω 

μεϑεησομένθυ τὸν χαιρὸν εὐτυχῶς, ὡς εὑρεῖν ἔτι τὸν AM μετὰ δόρπον χκαϑήμενον , uid ὃν δόρ- 

πον ὕπνωσεν ἂν πάντως κατὰ τοὺς φυλαχτηρας χαὶ αὐτός. ( Vers. 479. ) To ài, μὲν αὐτὸν, ἀντὶ τοῦ 

60 * αὐτὸν ἐκεῖνον κατ᾽ ἐξοχὴν αιιέσως καὶ οὐ διά τινος τῶν ἕ ἑταίρων, ὧν ἕχαστος κατὰ τὴν παροιμίαν τῇ 

πρὸς τὸν φίλον παραϑέσει ἄλλος αὐτὸς ἔστιν, οὐ μὴν αὕὗτος αὐτόο. λαμ; ϑάνεται δέ ποτε; ὡς καὶ προ- 

δεδήλωται, τὸ αὐτόν μιν xci ἀντὶ τυῦ ἑαυτόν. (Vers. 478.) To δὲ; χεῖρας δεινὰς ἀνδροφόνους, Àv» 10 
τικὸν ἐστιν ἀμφιβολίας τῆς ἐν τῷ, χεῖρας ἐπ ̓ ἀνδροφόνους ϑέμενος στήϑεσσιν ἑταίρου. δοκεῖ γὰρ 
κρεῖττον εἶναι χαὶ ἐχεῖ χεῖρας ἀνδροφόνους μὴ τας τοῦ Πατρόκλου, ἀλλὰ τὰς τοῦ “χιλλέως μάλιστα 
ψοεῖν. CMers. 476. ) To ài, τ παρέκχειτο τράπεζα; ἑρμηνευτικόν ἐστι τοῦ, véoy ἐπέληγεν ἐδωδῆς, 

13θθένϑα, ὡς φησιν ᾿ϑήναιος, ἀρέκσχει τοῖς παλαιοῖς δηλαδὴ, μὴ τιϑέναι μετὰ τοῦ ἔσϑων καὶ πίνων, 

ἀλλὰ συντάσσειν τοῖς ἐφεξῆς. ἵνα ἢ, ἔτε καὶ παρέχκειτο τράπεζα. εἰ δὲ καὶ ἐσίγησεν ὁ ποιητὴς ἐν τῷ 
ἔσϑων xo πίνων, τί δή ποτε ἤσϑιεν 0 ̓ Δχιλλεὺς, ἀλλ᾽ ἔστι νοεῖν ἐκ τῶν ἑξῆς ὡς τοιαύτην, καϑὰ u- 
κὸς, εἶχε δαῖτα, ὁποία xci τῷ Πριάμῳ παρετέϑη, τυχὸν δὲ καὶ δαψιλεστέρᾳ ἐχρῆτο. εἰ γὰρ καὶ ἁπλῆ 
παρασεσημείωται τοῖς παλαιοῖς ἡ παρ᾽ ᾿Θμήρῳ riga δίαιτα, καὶ αὐτοὶ γὰρ οἱ τφυζεροὶ (αίακες xol 
μνηστῆρες οἱ ὑβρισταὶ παρ ̓ Ὁμήρῳ χρεῶν ὡς ἐπὶ πολὺ βοείων καὶ αὐτῶν ὠπτημένων ἤσϑιον, καὶ οὐδὲ 
ὀπώρα παράχειται οὐδ᾽ αὐτοῖς Φαίαξι χαί πὲρ οὖσα πολλὴ xal ἥδιστα μνημονευομένη XL πως ἀϑανα- 20 

τιξομένη, φασὶν, ev τῷ, ὄγχνη ἐπ᾿ ὄγχνῃ γηράσκει αλλ ἐπεμελ οὔντο χαὶ τῶν ἄλλων ἡδέων, ὡς μυρια- 

χοῦ φαίνεται " xci οὐ μόνον ἀκροδρύων, ἃ dedos καλῶν ἐχφύονται, ἀλλὰ καὶ αὐτῆς λαχανείας, οἷς 
ὄρχοι κοσμητῶν ἦσαν πρασιῶν. οἱ δὲ περὶ «Σικελίαν ἀγκίστροις ἰχϑύας ἀνάγοντες ἐν τῷ πάντως οἴχο-. 
Dev ἔχειν ἄγκιστρα ἐχεῖ τε ἰχϑυοφαγοῦσι, καὶ τέχνην ἔχειν τὸ ἁλιεύειν δηλοῦσιν. οἱ δὲ παρ᾽ ἐκείνοις 

10 ὀρνιϑοϑῆραι καλῶς λέγονται μηδὲ τὸν ἀέρα ἐᾶν ἐλεύϑερον διὰ τὸ ἐπιβουλεύειν καὶ αὐτοῖς ὄρνισι. 
Τὸ δέγε, χρειῶν πίναχας παρέϑηχε παντοίων, ov μόνον χρεῶν φασὶ, δηλοῖ ἐξαλλαγὴν, οἷον ὀρνι- 
ϑείων χοιρείων ἐριφείων βοείων, αλλὰ καὶ σχευασίαν αὐτῶν περιττὴν, δι᾽ ἧς ἀναχύπτουσι τράπεζαι 
Σιχελικαί, φασι, καὶ Συβαριτικαὶ χαὶ ᾿Ιταλικαὺ, ἤδη δὲ χαὶ Χίαι. μαρτυροῦνται γὰρ καὶ Χῖοι ὀψαρ- 
τυσίαν ἀσχεῖν οὐχ ἔλαττον τῶν εἰρημένων. οὐχοῦν οὐχ ἂν εἴη ἀποικὸς καὶ τὸν ἐκ Θέτιδος ἥρωα, εἰ καὶ 
μὴ βορὸν καὶ παμφάγον, ἀλλ᾽ οὖν μηδὲ πάντῃ ἁπλοῖν εἶναι τὴν δίαιταν. ( Vers. 480.) Ὅτι παρα- 3o 
βολιχῶς ὑποδηλῶν 0 ποιητὴς, ὅπως D dyiievg διετέθη ἐπὶ τοῖς κατὰ Πρίαμον, φησίν" ὡς δ᾽ ὅταν 

ἄνδρ à ἄτη πυκινὴ λάβῃ, ὅς v à πάτρῃ φῶτα καταχτείνας, ἄλλον ἐξίκετο δῆμον ἀνδρὸς ἐς ἀφνειοῦ,1497 
ϑάμβος δ᾽ ἔχει εἰσορόωντας, ὡς AA εὺς ϑαμβησεν ἰδὼν Πρίαμον ϑεοειδέα, ϑάμβησαν δὲ καὶ ἄλλοι" 

ἐς ἀλλήλους δὲ ἴδοντο, οἷα εἶχος.» οὐ γὰρ ἣν ἄλλως γενέσϑαι. σχῆμα δὲ τοῦτο ϑάμβους καὶ ἀπορίας, 

καὶ οἷον πύσμα σιωπηρὸν, τί ἄν εἴη τὸ βλεπόμενον. σημειωτέον δὲ τὴν παραβολὴν πρὸς μόνον τὸ 
πολὺ τοῦ ϑόμβους γενομένην. ἄλλως yao ἀντέστραπται πρὸς τὸ πρᾶγμα. οὐ γὰρ ὁ ἱκετεύων φονεὺς 

φονῦν, αλλ᾽ ὁ ἱκετευόμενος. “Ὅρα δὲ χαὶ τὴν *iy τῷ ϑάμβος χαὶ ϑαμβεῖσϑαι᾽ ἐπιμονὴν διὼ τὸ καίριον 
τῆς λέξεως" ἄτην δὲ πυχιγὴν , ὅ ὃ ἐστι πυχνὴν καὶ πυχνοποιὸν, λέγει, ὡς τῆς κατὰ τὴν ἡδονὴν ϑαλπω- 

ρῆς ἀνάπαλιν δηλαδὴ χαυνούσης χαὶ ἀραιούσης χαὶ διαχεούσης, ὅϑεν καὶ διάχυσις χαὶ χάρμα χαὶ χαρὰ 

δὲ λέγεται. Ἢ δὲ πάτρη τὸ πρωτύτυπόν ἐστι τοῦ πατρίς; παρωνύμου ἐκείνου ὄντος οὐχ᾽ ὑποκοριστι- 4o 

χοῦ. ( Vers. 485. ) To δὲ; ἐς ἀφνειοῦ, καλῶς καὶ αὐτὸ κεῖται, ὡς τῶν φονέων τοιούτοις μάλιστα 
προσιόντων οὐ διὰ τροφὴν; ἀλλ᾽ ὡς ἂν ̓ βοηϑοῖντο βλαπτόμενοι. (Vers. 486. FAN Ὅτι τοιαύτη τις ἢ τοῖ 

Ἡριάμου πρὸς τὸν "Ano i ἱκετεία ἢ οἵα τε οὖσα πολὺν οἰχτον ἐνθέσθαι τῷ ἀχούοντι. τοιοὐτὺς γὰρ 
Em ὅο 0 ταῦτα ποιῶν χαλὸς Ὅμηρος, o τὴν Movaav παντοῖος; παρ᾽ ᾧ καὶ πτοήσεταί τις που ἀ χούειν, καὶ 

ἀνα ϑαῤῥήσει δὲ ἀλλαχοῦ, καὶ γελάσει ἑτέρωϑι, χαὶ οἰκτίσεται ἐν ἄλλοις, καὶ ὅλως παντοδαπὸς γενήσε- 

ται. εἰχότως οὖν ὁ ποιητὴς ἐφιλεῖτο τοῖς γε τὸ χαλὸν εἰδόσιν. ἱστοροῦνται γοῦν φιλόμηρον μάλιστα 
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μὲν ὃ μέγας “ἡλέξανδρος, ἤδη δὲ καὶ Κάσανδρος, 0 xat LC "Μαχεδόνων βασιλεὺς, οὕτω φιλῶν Ὅμη- 

ρον, ὡς διὰ στόματός, φασιν, ἔχειν τῶν ἐπῶν αὐτοῦ τὰ πολ Aa. ἢν δὲ τοιοῦτος zal o Φαληρεὺς Δημής- 

τριος,, ὃς πρῶτος εἰς ϑέατρον παρήγαγέ, φασι, ῥαψῳδοὺς τοὺς χαὶ ὁμηριστὰς καλουμένους, οἱ ἐμελ ᾧδουν 

TC τοῦ "Ὁμήρου, χκαϑά περ ἄλλοι TO Ἡσιόδου χαὶ ᾿Αρχιλόχου χαὶ ἑτέρων. καὶ τοῦτο μὲν τοιοῦτον. ἡ 4o 

δὲ τοῦ Πριάμου, ὡς εἴρηται; ἱχεσία ἣν τοιαύτη" μνῆσαι, φησὶ, πατρὸς σεῖο, ϑεοῖς ἐπιειχέλ᾽ à 

λεῦ, τηλίχου ὥς Hep ἐγὼν ὁλοῷ ἐπὶ γήραος οὐδῷ. χαὶ μέν που χεῖνον περιναιέται ἀμᾳὶς ἐοντὲς τείς- 

ρουσ᾽, οὐδέ τις ἐστὶν ἀρὴν χαὶ λοιγὸν ἀμῦναι, ἀλλ᾽ ἤτοι κεῖνός ye σέϑεν ζ ovrog. ἀχούων, χαίρει τ᾽ ἐν 
ϑυμῷ, ἐπί T ἔλπεται 1 ἤματα πᾶντα ὄψεσϑαι φίλον viov ἀπὸ Τροίηϑεν ἱ ἰόντα. αὐτὰρ ἐγὼ πανάποτμος, 
ἐπεὶ τέχον υἷας ἀρίστους Τροίῃ ἕν εὐρείῃ, τῶν δ᾽ οὔ rta quui λελεῖφρϑαι. εἶτα ( V ers, 495. ) μετρῶν 50 

10 τοὺς τόκους φησί" πεντήκοντά μον σαν» ὅτ᾽ ᾿ἥλυϑον υἷες yov. ἐννεαχαίδεκα μέν μοι ἰ)ς e νηδύος 

ἦσαν, τοὺς "Ἢ ἄλλους μοι ἔτικτον Di μεγάροισι, γυναῖκες. τῶν μὲν πολλῶν ϑοῦρος᾽ "Apre ὑπὸ γούνατ᾽ 
ἔλυσεν. ὃ ὃς δέ μου οἷος ἔην; εἴρυτο δὲ ἄστυ καὶ αὐτοὺς, τὸν σὺ πρῴην χτείνας ἀμυνόμενον περὶ πάτρης, 

"Extoga* ὑπὲρ οὗ ἱκετεύειν εἰπὼν. φέρειν δὲ καὶ ἄποινα, οὐχ᾽ ἀπλὼς ἀλλ᾽ ἀπερείσια ; 0e avrog ὁ 

ποιητὴς ἀποφαίνεται; “ἐπάγει, ( Vers. 503.) τὴν ἀξίωσιν: ἀλλ᾽ αἰδεῖο ϑεοὺς, Aide αὐτὸν T 

ἐλέησον μνησάμενος σοῦ πατρὸς; ἐγω δ᾽ ἐλεεινότερός περ. ὃ καὶ χατασχευάζων φησίν" ἔτλην δ᾽ oi 

οὔ πω τις ἐπιχϑόνιος βροτὸς ἄλλ (08, ανδρὸς παιδοφόνοιο ποτὶ στόμα Ζεῖρας ὀρέξαι. ἤγουν ἐκτεῖναι; 
ἢ χεῖρ᾽ ὀρέγεσϑαι. Καὶ σημείωσαιν ὅπως νῦν καινότερον παρέφρασε τὸ ὑπ ̓ ανϑερεῶνος ἑλεῖν διὰ τοῦ 

ποτὶ στόμα χεῖρα ὁρέξαι. φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ ὅτι ἐν τῷ, τηλίχου ὡς περ ἐγὼ ἐπὶ γήραος οὐδῷ, ψεύ- 

δέεται ὁ “Πρίαμος ἐπίτηδες. πρεσβύτερος γάρ, ρων ὁ Πηλεὺς, εἴ ys ὁπηνίκα τῷ Ἡρακλεῖ τέλειος 
20 αἰχμητῆς, συνεστράτευσεν ἐχεῖνος εἰς "Ίλιον, τηνικαῦτα *o Πρίαμος ἀπεδόϑη, τουτέστι engen, T'owt- 60 

χὸς uiv Qv βασιλικὸς γέος παῖς, ποδάρκης δὲ καλούμενος. ἴσως δὲ, εἰ χαὶ ψεύδεσϑαι φαίνεται ὁ γέρων, 

ἀλλὰ τῇ φράσει ἐκφεύγει τὸ εἰχῇ κολακιχόν. ἐπὶ γήραος γὰρ οὐδῷ εἶναι τινὰ διπλόην ἔχει. 0 τὲ γὰρ 

ἔτι ὠμογέρων ἐπὶ γήραός ἐστιν οὐδῷ οἷα τρόπον τενὼ τὸ γῆρας ὑπεισερχόμενος ὁποῖος ἴσως εἴη ἂν ὁ 

Πρίαμος, καὶ 0 ἤδη δὲ πέμπελος ἐ ἐν ᾿οὐδῷ γέγονε γήραος; ὡς ἤδη τὸν βίον ὑπεξιὼν, ὁποῖον εἶναν τὸν 

Πηλέα εἰχός. γήραος. οὖν οὐδὸν εἰπὼν ὁ Πρίαμος, ἀφίησι γοεῖν τὸν συνετὸν ἀχροατὴν ἐπί τε αὐτοῦ 

149ϑκαὶ ἐ ἐπὶ τοῦ Πηλέως τὸ εἰχὸς, οἷα τοῦ οὐδοῦ ὑποκειμένου xci είς εἴσοδον χαὶ εἰς ἔξοδον. ἔστι δὲ 10,1301 

ὥς περ ἐγὼ καὶ ἑξῆς, διασαφητιχὸν τοῦ τηλίκου. ὁμοιότητα δέ φησιν ὁ Πρίαμος ἔχειν πρὸς τὸν Π|ηλέα, 

καὶ καϑότι καὶ ἐκεῖνόν Vei ἤγουν τυχὸν; ἴσως; οὐ γὰρ 0u0A05 ̓ οὐμενόν ἐστιν, οἱ περίοικοι, τείρουσιν, 

ὥς πὲρ ἡμᾶς οἱ goto, xot ὅτι οὐδ᾽ ἐκείνῳ ἐστὶν, ὃς νῦν ἐκεῖσε παρὼν ἀμυνεῖται, ὥς περ οὐδὲ ἐμοὶ, ᾧ 

ὅ0 μόνος ὁ "Exrop ἦν. εἶτα uere τὴν τοιαύτην χοινωγίαν ἐπάγει διαφορεν, ὅτι ἀλλ᾽ ὁ μὲν Πηλεὺς ἐλπίσι 

ϑάλπεται ὄψεσϑαί σε νοστήσαντα, οὗ περίφρασις τὸ, ἀπὸ Τροίηϑεν ἰόντα, ἐμοὶ δὲ οὔτινα τῶν ἀρί- 

στῶν υἱῶν λελεῖφϑαι φημὶ, κἂν ἄλλοι τάχα τινὲς εἴπωσι περιεῖναί μοι. Ὅτι δὲ περιναιέται καὶ περι- 

ναέταν οἱ περίοιχου δ )ονξαυ"; πρόδηλόν ἐστιν. 0 δὲ ποιητὴς ἐνταῦϑα ἡρμήνευσεν αὐτοὺς, ἐπαγαγὼν 

διὰ συγγένειαν τῆς ἀμφί xal τῆς περ τὸ ἀμφὶς ἐόντες, ἐπειδὴ καὶ περιναέται xci περίοικοι οἱ πέριξ, 

ὃ ἐστιν ἀμφὶς , οἰκοῦντες xat ναίοντες , γενιχῶς δὲ εἰπεῖν, ἐόντες. (Vers. 4995.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι τὸ, 

πεντήκοντά μοι ἦσαν, ἀσαιρῶς εἶπεν ἐπίτηδες y ὡς ἂν εἴη νοεῖν, εἰ gotta τις υἱοὺς εἶναι τοὺς πὲν- 

τήχοντα πρὸς ἐπίτασιν ἀϑλιότητος. διὸ καὶ τὸ υἷες yc εὐθὺς * ἔφη, ὡς ἂν τὸ υἷες δοχοῖ μερίξε- 10 

G0 ct τῇ ἄγαν ἐγγύτητι χαὶ πρὸς τὸ πεντήκοντα. ὅτι δὲ οὐχ᾽ οὕτως ἔχει ταληϑὲς, δηλοῖ ὁ ποιητὴς, ἔν- 

ϑα καὶ ϑυγατέρων Πριάμου ϑαλάμους μετρεῖ. χαὶ μὴν ἄλλως οὐδέν τι προσίσταται καὶ υἱοὺς εἶναι τῷ 

4o Πριάμῳ πεντήκοντα » καὶ ϑυγατέρας δὲ κατ᾽ ἐπι rper τὰς προϊστορηϑείσας. χρήσιμον δὲ τῷ τοιούτῳ 

λόγῳ καὶ τὸ, τοὺς δ᾽ ἄλλ ovg μοι ETLXTOV puvaptie: εἰπὼν γὰρ, τοὺς δ᾽ ἄλλους διαστολὴν αὐτῶν ἐποίησεν, 

οὐ πρὸς ϑηλείας, ἀλλὰ πρὸς ἄνδρας τοὺς ἐκ μιᾶς νηδύος, oi ἀλλήλοις μὲν ἦσαν ὁμογάστριοι , τοῖς δὲ 

ἄλλοις ἀμφιμήτριοι. Ave 497.) ToO, ἔτικτον γυναῖκες, ᾿αἱ παλλαχαὶ δηλαδὴ, ct τοῖς παλαιοῖς 

εἰς πλῆϑος ἢ σαν; xat μάλιστα τοῖς βαρβάροις, οἱ ἐκ πλειόνων ἐπαιδοποιοῦντο. πρεσβύτατον δὲ τῶν 

Πριαμιδῶν τὸν Πολίτην εἶναι φασί. ( Vers. 499.) To δὲ, ὃς δέ μοι οἷος ἦν, ὡς περὶ ἀριστέως λέγ εἰ 

τοῦ Ἕκτορος, οἷα τὸν ἀντιζυγοῦντα μι) ἔχοντος. ἄλλως γὰρ ὡς πρὸς τὰ πεντήχοντα τέχνα; ὃ πὲρ 
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7 παρὰ τῷ Εὐριπίδῃ ᾿Ἐχάβη λέγει κοινοποιουμένη αὐτὰ τῷ ἀνδρὶ. , οὗ μόνος ὃ ἽἝχτωρ ἁπλῶς ἦν υἱός. 

᾿Ιστέον δὲ ὅτι. χαϑὰ χαὶ προεγράφη. χαὶ ἄλλως δὲ ἔγνωσται, ὥς mp ὕστερον ἡ παρὰ “Πέρσαις dran 

20 λεία τοῦ πλήϑους τῶν παλλακίδων, ὥς φησιν ὃ δειπνοσοφιστὴς, ἠνείχετο, διότι τε ὡς δεσπότης 3 70 "Ye 

gno, τῆς γαμετῆς ὁ βασιλεὺς, καὶ διότι ἡ βασιλὶς ὑπὸ τῶν παλλακίδων ἐθρησκεύετο, οὕτω που καὶ 

ἐπὶ τῶν προτέρων ἐγίνετο. Πρίαμος γοῦν πολλαῖς, φασὶ, χρῆται γυναιξὶ, καὶ ἡ ̓ Εχάβη οὐ δυσχεραίνει. 

παρὰ δὲ “Ελλησιν οὐκ ἀνέχεταί;, guo, ἢ τοῦ Φοίνικος μήτηρ τὴν τοῦ “Ἀμύντορος παλλακίδα. xciMi- 

δεια δὲν ἡ ἐχ βαρβάρων εἰς τὰ ἀμείνω καὶ ᾿Πιλληνικὰ ἤδη ἐχδεδιῃτημένη, οὗ φέρει τὸν τῆς Κορινϑίας 
Πλαύκης γάμον. χαὶ Κλυταιμνήστρα δὲ διὰ Κασάνδραν τὸν ἄνδρα ἔκτεινεν , ᾧ κατὰ τὸν ᾿Θερσίτου 

λόγον ὡς πολυγυναίῳ πολλαὶ γυναῖκες εἰσὶν ἐν κλισίῃ ἐξαίρετοι, εἰ χαὶ μὴ πρὸς χρῆσιν, ὡς ὃ -Aotoro- 

τέλης ἑ ἔφη; ἀλλ, ὡς εἰχὸς, εἰς γέρας, ἐπεί, φήσιν, οὐδὲ τὸν πολὺν οἶνον εἰς τὸ αὐτὸς μεϑύειν παρε- 10 

σχευάσατο. ἴσως οὖν, φασὶν , ὃ Μενέλαος, ἵνα μὴ τὴν γαμετὴν ᾿ Ελένην λυποίη τῇ quis ἐφυλάττετο 

τὴν πρὸς ἄλλην κοινωνίαν, ὡς καὶ προδεδήλωται. ᾧ δὴ "Δριστοτέλης ἐπέστησε ϑαυμάζων, εἰ πᾶσι 

δοὺς γυναῖχας Ὅμηρος οὐκ ἐποίησε καὶ Μενελάου παλλακίδα. καὶ ταῦτα μὲν περὶ πολυγυναίων. τὰ δὲ 
πρὸ τοῦ Κέκροπος ἀτεχνῶς ϑηριώδη καὶ ἀλόγιστα ἦσαν. ἀνέδην γάρ, φασι, τὸ πρότερον zowoya- 
μείων ὄντων, αὐτὸς πρῶτος ᾿ϑήνῃσι μίαν ἑνὶ ἔζευξε, διὸ καὶ διφυὴς ἐδοξάσϑη, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις 

30 ἐῤῥέκϑη, οὐχ εἰδότων τῶν προτέρων διὰ τὸ πλῆϑος τὸν πατέρα, 0 δὴ καὶ Διογένης ἔσκωψεν, εἰς παῖδα 
πόρνης λίϑους ἐν δήμῳ ῥίπτοντα εἰπών" ὅρα, νεανίσχε, μή mors τὸν πατέρα τρώσῃς, ὃν δηλαδὴ οὐκ 
οἶδας. (Vers. 500.) Τὸ δὲ, ἄστυ καὶ αὐτοὺς. ἢ τὴν πόλιν καὶ τοὺς πολίτας ἀπὸ κοινοῦ χαὶ νῦν 
συνήϑως λαμβανομένους ix τοῦ ἄστεος, ἢ τὴν πόλιν xoi τοὺς υἱούς μους Τὸ δὲ, ἀμυνόμενον περὶ 
πάτρης, σεμνύνει τὸν ᾿Αχιλλέα, εἴ πὲρ μὴ ἀγεννῶς φεύγοντα κτείνει, ἀλλ' ἀνδρείως ἱστάμενον. 20 
( Vers. 503.) Τὸ δὲ, ϑεοὺς αἰδέσϑητι αὐτόν τ᾽ ἐλέησον, σαφέστερον ἡρμήνευται τῶν πρὸ ὀλίγου Qn- 
ϑέντων. ἔνϑα αἰδοῦς καὶ ἐλέους ἐμέμνητο. Τὸ δὲ, αἰδεῖο ϑεοὺς, 0 ἐστιν αἰδέσθητι, ὡς εὐκτιχὸν μὲν 

οὐκ εὐχερῶς ἂν συμβιβασϑείη, τὰ γὰρ εἰς μὴν περισπώμενα εὐκτικὰ οὐ τοιαύτῃ διφϑόγγῳ παραλή- 
γονται, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ ποιοίμην ποιοῖο, χρυσοίμην χρυσοῖο, βοῴμην βοῷο, οἷς ἀναλόγως ὥφειλεν 
εἶναι «ei αἰδοίμην αἰδοῖο, 1) γοῦν ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοῦ αἴδω βαρυτόνου ἐχρῆν αἰδοίμην αἴδοιο εἶναι, ὡς 
τυπτοίμην TUATOLO' ἴσως οὖν ἐκ προστακτιχοῦ τοῦ αἴδεο, οἷον τάδε τ᾽ αἴδεο xal μ᾽ ἐλέησον, γέγονε τὸ 
αἰδεῖο ἐπενϑέσει τοῦ 0, καὶ ἅμα καταβιβασμῷ τοῦ τόνου πρὸς τινα ἔμφασιν εὐκτιχοῦ. ἄλλως γὰρ οὐκ 

Áo qv ἀνάλογος οὐδὲ ἡ τοῦ αἴδειο προπαροξυτόνησις. (Vers. 504.) Τὸ δὲ, μνη σάμενος σοῦ πατρὸς, 
πρὸς ἀναφορὰν εἴρηται τοῦ δοχεῖν τὸν Πηλέα ἐλεεῖσϑαι διὰ τοῦ ὁμοιοπαϑοῦς Πριάμου. ὅτι δὲ xoi 
ἐλεεινότερος οὗτος ἐχείνου, προχατεσχεύασε τῇ τὲ ὁμοιότητι τοῦ καὶ ἐχεῖνον τείρεσϑαι ὑπὸ τῶν πέριξ, So 
καὶ τῇ διαφορῷ τοῦ ἐκεῖνον μὲν εἐὔελπιν εἶναι, τούτῳ δὲ μὴ περιλελεῖφιιαιν τὸν ἀμυνούμενον. ἐν 
οἷς ὅρα χαὶ ὅτι τῷ πένϑει YAX (4 £V OG ὃ γέρων οὐκ Bor e προφαίνων τὸ ἀληϑὲς, ὡς ἐπιλελοίπασι τοῖς 

Τρωσὶν οἱ ἀριστεῖς. ( Vers. 2095. ) To δὲ οὕπω ἀποφαντικῶς ὁ ποιητὴς ἔφη διὼ τοῦ Πριάμου πρός 

τινα παράπηξιν χαινότητος, ὡς μὴ ἱστορουμένου ἑτέρου τοιούτου συμβάματος. ( Vers. 507. ) Ὅτι499. 
τοῖς λόγοις τοῦ Πριάμου οἰχτὸν T8 ὃ ̓ Δχιλλεὺς παϑὺὼν καὶ ἐπὶ τῷ πατρὶ δὲ Πηλεῖ παϑηνάμενος ἀπαγει 

50 μὲν £x τοῦ στόματος τὴν χεῖρα τοῦ γέροντος, κινεῖται δὲ εἰς κλαυϑιμόν. φησὶ γάρ" τῷ δ᾽ ἄρα πατρὸς 

1g ἵμερον ὦρσε γόοιο; ἁψάμενος δ᾽ ἄρα χειρὸς ἀπώσατο qua γέροντα. Καὶ ὅρα οἵα ἡ τοῦ γέροντος 

λαλιὰ, δυνηϑεῖσα καὶ αἰδοῖον τῷ Adde καὶ ἐλεεινὸν αὐτὸν ϑέσϑαι, καὶ pudies δὲ κινήσασα. τῷ 

5 ἴρωι, φιλοῦντι οὕτω πάσχειν ἑτοίμως, ἐφ᾽ οἷς χρὴ» ὡς προδέδειχται. καλῶς δὲ κεῖται τὸ ἀπώσατο ἡκα. 

εἰ γὰρ δριμέως τοῦτο γέγονεν. ἐξέϑανεν ἂν τῷ δέει 0 γέρων. (Vers. 509.) Ὅτι ἐν τῷ, τὼ δὲ μνησα- 4o 

μένω, ἤγουν οἱ δὲ, ἀνομνησϑένεεε ὃ μὲν ἽἝχτορος, ἔκλαιεν ἀδινὰ, αὐτὰρ ̓ Αχιλλεὺς ἔχλαιεν ἑὸν πα- 
60 τέρα, ἄλλοτε δὲ “Πάτροκλον, xau vog διὰ σαφήνειαν ἐσχημάτισεν ὃ 7 ποιητής. ἠδύνατο γὰρ ἄλλως τὸ 

ὅλον στρυφνῶς οὕτω φράσαι, μνησαμένω ὃ μὲν "L4togos , Aeg δὲ πατρὸς, ἔχλαιον, ὃ δὴ καιρία 

13622£&g ὃν δὶς ἐνταῦϑα χεῖται. οἰκτρὸς δὲ νῦν O τοῦ γέροντος κλαυϑμὸς, εἰ xci ἀδινὰ κλαίει χαὶ ἤπρο- 

πάροιϑε ποδῶν “ἡχιλῆος ἐλυσϑεὶς, 0 ἐστι συστραφεὶς, χαὶ τὸ μέγας εἶναι μεταβαλὼν οὕτως εἰς τὸ 

μιχρὸς φαίνεσθαι xoi οἷον δοχεῖν χεχρύφϑαι. πρωτότυπον γὰρ τοῦ εἰλύειν καὶ ἐπειλύειν τὸ ἐλύειν ; οὗ 
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μετοχὴ ὃ ἐλυσϑείς. (Vers. 913.) Ὅτι ἐν τῷ, γόοιο τετάρπετο  dyiAAsUg καί οἱ ἀπὸ πραπίδων, 0 ἐστι 
φρενῶν, ἦλϑεν ἵμερος ἠδ᾽ ἀπὸ γύων; ταὐτόν ἐστι τὸ διὰ μιᾶς λέξεως εἰπεῖν τερῳϑῆναι, χαὶ αὖ περι- 
φραστικῶς, ἀπελϑεῖν φρενῶν καὶ γύων τὸν ἵμερον, τὸν τοῦ γόου δηλαδή. τοῦτο δὲ x«l τὸ xo*gz- 
σϑῆναι γόου δηλοῖ τὸν ἥρωα. παρελκόντως δὲ κεῖται τὸ, ἠδ᾽ ἀπὸ γύων. ἤρκει γὰρ καὶ μόνον τὸ, ἠδ᾽ 
ἀπὸ φρενῶν. πρόσκειται δὲ ὕμως ἐκ περισσοῦ καὶ αὐτὸ διὰ τὸ τοῖς πενϑικῶς χκυλιομένοις τάς τε χεῖ- 

ρας τούς τὲ πόδας σφαδάζειν, ἕως ἂν χατάπονοι γένωνται καὶ ovrog ἀπέλθοι ὕλων αὐτῶν ὁ ἵμερος τοῦ 
ve χλαυϑμοῦ τοῦ τε σπασμοῦ. ( Vers. 515.) "Urt χορεσϑεὶς γόου ᾿Αχιλλεὺς αὐτίκ᾽ ἀπὸ ϑρόνου ὠρτο. 
γέροντα δὲ χειρὸς ἀνίστη, οἰχτείρων πολιόν ve κάρη πολιόν τε γένειον. καὶ ἰδοὺ ὡς ἱκέτευσεν, ἐλεεῖται 

, , , T - LI 

10 ( Vers, 516.) Σμμιείωσαι δὲ τὸ, οἰχτείρων πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον, δι᾿ οὗ δηλοῦται μὴ μόνον 

20 

40 
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αἰδεσιμώτερον TO γῆρας νεότητος sivat, ἀλλὰ καὶ oixrov ἐπὶ πλέον ἄξιον. (Vers. 518.) Ὅτι oi πρὸς 
“Πρίαμον λόγοι τοῦ Πηλείδου τοιοῦτοι" à δεῖλ᾽, ἡ δὴ, τουτέστιν ὦ δειλὲ ὄντως δὴ. πολλὰ zx. ἄνσχεο 

- » δ, ἃ - - 3 , x M U «e Tq ^ 
σὸν κατὰ ϑυμόν. πῶς ἔτλης ἐπὶ νῆας 4dyow)v ἐλϑέμεν οἷος ἀνδρὸς ἐς ὀρϑαλμοὺς, Ug τοι πολέας zai 

lo 

τῇ πρὸς τὸν Πηλέα ὃ γέρων Πρίαμος "ἀναφορᾷ. οἷα δὲ καὶ ἐρεῖ ὁ ᾿Αἰχιλλεὺς, εὐθὺς δηλωθήσεται. 20 

ἐσθλοὺς υἱοὺς ἐξενάριξα; σιδήρειον νύ τοι ἦτορ. ἃ δὴ καὶ ἡ γραῦς ᾿Εχάβη πρὸ τούτων "ἔφη πρὸς 30 
Πρίαμον κατ᾽ ᾿Αχιλλέως. ἐξ οὗ καὶ νῦν δηλοῖ “Ὅμηρος δυνατὸν εἶναι τὰ αὐτὰ νοήματα εἰς διαφόρους 

3 T , « 5 H z » 1 , c 358 ' 3 » 

ἔρχεσϑαι αὐτοφυῶς. δάκοι δὲ ἂν τὸν γέροντα, εἴ πὲρ αὐτὸς uiv παιδοφόνον ὡς εἰχὸς τὸν ᾿ΑΙχιλλέα 
» κι ἘΞ € τι - ΠΡ - 3 , ' 3'à » . 

ἔφη διὰ τὸν τοῦ παιδὸς " Exropgog φόνον, ὁ δὲ ὡς olov εὐτελίζων ἐχεῖνον ov μόνον πολλοὺς ἀλλὰ xci 
ἐσθϑλοὺς Ποιαμίδας ἐξεναρίξαι λέγει. Εἴτα ( Vers. 522.) παραμυϑούμενος ὃ ἥρως τὸν γέροντα φησίν" i e Πριαμίδας ἐξεναρίξαι λέγει. Etc . .) παραμ μενος ὁ ἤρως γέᾳ q 

31.37 1 , o C23 c ) , » 3 , - - 3 , : . αλλ &yc δὴ κατὰ Q ἕζευ ἐπὶ ϑρόνου, ἄλγεα Ó ἔμπης ἐν ϑυμῷ κατακεῖσθαι ἐάσομεν ayvvuevot rto 
2 , - " ΒΞ ' E , * - - PI 3 

οὐ γὰρ Ttg πρῆξις πέλεται χρυεροῖο γόοιο. ὡς γὰρ ἐπεκλώσαντο ϑεοὶ δειλοῖσι βροτοῖσι, ζώειν ἀχνυ- 
, , , 2o; Ὕ , € ' " 3 - , 

μένους " αὐτοὶ δέ τ᾿ ἀκηδέες εἰσίν. "Eni τούτοις δὲ φιλοτιμούμενος ὁ ποιητὴς τὸν αὑτῷ φιλούμενον 
2 , , - T z , , - , - a - 
Ζχιλλέα καὶ λογιον δεῖξαι οἷα καὶ a* yo oic διδασκάλοις φοιτήσαντα, τῷ τὲ Χείρωνι τῷ τὲ πατρὶ τῷ τὲ 4o 

Φοίνικι, πλάττει αὐτὸν καὶ περὶ τῆς κατὰ Δία εἱμαρμένης λογοποιοῦντά τι χαινότερον, 1) αὐτὸν πλα- 
σόάμενον εὐφυῶς, ἢ καὶ παραλαβόντα ἐκ διδασκαλικῆς παραδόσεως, καὶ λέγοντα οὕτω" δοιοὶ γάρ τε 
πίϑοι καταχείαται ἐν Διὸς οὔδει δώρων, οἷα δίδωσι, κακῶν, ἕτερος δὲ ἑάων, ἤτοι ἀγαϑῶν" ᾧ uiv 

χαμμίξας δῴη Ζεὺς τερπιχέραυνος, ἄλλοτε μέν τε κακῷ ὅγε, ἤγουν ὁ τοιοῦτος, κύρεται, ἄλλοτε 

δ᾽ ἐσθλῷ᾽ ᾧ δέ κε τῶν λυγρῶν δῴη, λωβητὸν ἔϑηκε" καί i κακὴ βούβρωστις ἐπὶ χϑόνα δῖαν ἐλαύ- 

γεν" φοιτᾷ δ᾽ οὔτε ϑεοῖσι τετιμένος, οὔτε βροτοῖσι. x«i οὕτω καϑόλου καὶ οἷον γνωμικῶς εἰπὼν 

ὁ ᾿Δχιλλεὶς, εἶτα μερικεύει τὸν λόγον, κατάγων συνήϑως εἰς τὸ ὑποκείμενον πίστιν τεχνικῶς τῷ 

λόγῳ πορίζων τῷ περὶ τοῦ κράματος τῶν πίϑων ἐκ τῶν 0 φασι παραπόδας, ἤγουν «m0 τῆς 

χατὰ τὸν Πηλέα καὶ τὸν Πρίαμον ὁμοιότητος, καὶ ( Vers. 534.) φησίν" ὡς μὲν καὶ Πηλῆι ϑεοὶ 

δόσαν ἀγλαὰ δῶρα ix γενετῆς" πάντας γὰρ ἐπ᾿ ἀνϑρώπους ἐκέκαστο ὄλβῳ τὲ πλούτῳ τε, ἄνασσε δὲ 

Μυρμιδόνεσσι, καί οἱ ϑνητῷ ἐόντι ϑεὰν ποίησαν ἄκοιτιν. καὶ στήσας ἐνταῦϑα τὰ τοῦ Πηλέως ἐσϑλὰ 
4 - D , 324» - » εἶν ἣν OY - ι 

ἐπάγει xoi τὰ ix τοῦ ἑτέρου πίϑου λυγρὰ, εἰπών" ἀλλ᾽ ἐπὶ καὶ τῷ, ἤγουν καὶ in αὐτῷ, ϑῆκε ϑεὸς 50 

xaxov, ὅτι οἱ οὔτι παίδων ἐν μεγάροισι γονὴ γένετο κρειόντων, ἀλλ᾽ ἕνα παῖδα τέἕκεν παναώριον" οὐδέ 

vv τόν γε γηράσκοντα χομίζω, ἐπεὶ μάλα τηλόϑι πάτρης ἧμαι ἐνὶ Τροίῃ, σέ τε κήδων ἠδὲ σὰ téxva. 

Εἶτα ( Vers. 543.) ἐν ὀλιγίστῳ λαλῶν xai τὸ δοϑὲν μίγμα τῷ Πριάμῳ ἐκ τῶν παρὰ τῷ Δὲ δύο πίϑων, 
δι᾿ ὧν ἡ κατ᾽ ἀνθρώπους εὐδαιμονία αἰνιγματωδῶς δηλοῦται οὐ παντελῶς εἶναι κακῶν ἀμιγὴς, λέγει" 

καὶ σὲ, γέρον, τὸ πρὶν μὲν ἀκούομεν ὄλβιον εἶναι, ὕσσον «“έσβος ἄνω Maxagosg ἕδος ἐντὸς ἐέργει, καὶ 

Φρυγίη καϑύπερϑε, καὶ “Ἑλλήσποντος ἀπείρων. τῶν, ἤγουν ἐφ᾽ ὧν ἢ ὧν πάντων πλέον, ἢ καὶ ἄλλως 

δίχα τοῦ V, τῷ, ἀντὶ rol. διὸ, σὲ γέρον πλούτῳ τε καὶ υἱάσι φασὶ κεχάσϑαι, καὶ ταῦτα μὲν καὶ τὰ 

τοῦ γέροντος ἐσθλά. Τὰ δὲ μὴ ἐσθλὰ φράζει (Vers. 547.) οὕτως" αὐτὰρ ἐπεί τοι πῆμα τόδ ἤγαγε 

ϑεὸς, αἰεί τοι περὶ ἄστυ μάχαι τ᾽ ἀνδροκτασίαι τε" ἐφ᾽ οἷς περατῶν τὸν λόγον εἰς παραμυϑίαν φησιν 
ἀσυνδέτως᾽" ἄνσχεο, μήδ᾽ ἀλίαστον ὀδύρεο σὸν κατὰ ϑυμόν" οὐ γάρ τι πρήξεις ἀκαχημένος vios ἑγος, 

ὃ πολλαχοῦ κεῖται, οὐδέ μιν ἀνστήσεις, πρὶν καὶ κακὸν ἄλλο πάϑῃσϑα. Καὶ ταῦτα μὲν ὁ xai ἂν- 

δρεῖος καὶ λόγιος ἑταῖρος φίλος τοῦ ποιητοῦ. πολύχρηστον δὲ τὸ ῥηϑὲν χωρίον, καὶ μάλιστα ἐν λόγοις 
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60 παραμυϑὴ" suoi j ὡς ἔστιν ἀναλέγεσϑαι τῷ βουλομένῳ. (Vers. 918.) ' Ev δὲ τῷ, ἃ δειλὲ, κλητιχὸν 

συνήϑως ἐπίῤῥημα τὸ &, οὐ μόνον ποιητικώτερον τοῦ ὦ, ἀλλὰ καὶ ϑυμουμένοις καὶ ἐκπληττομένοις 
καὶ ἀπειλοῦσι σύνηϑες, καϑὼς καὶ προηρμήνευται. (Vers. 523 .) To δὲ, ϑυμῷ οἷα καί τινι πίϑῳ κατα- 

χκεῖσϑαι τὰ ἄλγη: δμοιόν ἐστι τῷ πέττεσϑαι 2) καὶ οἷον χειμήλια εἶναι ἀνέκφορα. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἐπὶ 

ἄλγους. ὅτε μέντοι χόλος ϑυμῷ χατάχειται πεφϑεὶει κότος τότε ἀποτελεῖται. ( Vers. 524.) Τὸ δὲ, ov 

γάρ τις πρῆξις πέλεται, ἤγουν πέλει γόοιο; ἀντὶ τοῦ οὐδέν τὸ πράσσει τις ϑρηνῶν, ἀλλὰ μᾶλλον 

130ϑπάσχει. διὸ καὶ ὑποχαταβὰς φησίν" οὐ γὰρ τι πρή"ξεις ἀκαχήμενος ἐπὶ τῷ υἱῷ, οὗ διασαφητικὸν &U- 
᾿ϑὺς ἐπαχϑὲν T0, οὐδέ μὲν ἀνστήσεις. ( Vers. 525.) Τὸ δὲ δειλοῖσι παραμυϑητικόν ἐστι τοῦ γέροντος, 

ὡς μὴ περιὔβρισμένου ἐν τῷ, & δειλὲ, ἀλλὰ προσφωνηϑέντος κατὰ κοινὸν ἐπίϑετον. δειλοὶ γὰρ πάν- 

τες ἄνϑρωποι, ὃ ἐστι δείλαιοι. τοῦ δὲ τοιούτου δειλοῦ σύνθεσιν ἔχει καὶ ἡ παρὰ τῷ χωμικῷ δειλάχρα, 10 

0 ἐστιν ἄχρως δειλαία, παιχϑεῖσα πρός τινα ὁμοιότητα τοῦ φαλάχρα. (Vers. 526.) Πρὸς δὲ τὸ, τοῖς 
βροτοῖς τοὺς ϑεοὺς ἐπικλώϑειν τὸ ἄχνυσϑαι, αὐτοὺς ἀκηδέας ὄντας . ̓ Ἐπίκουρος ἐναντιούμενος φησὶν 

ὅτι τὸ ἀϑάνατον καὶ ἄφϑαρτον οὔτ᾽ αὐτὸ πράγματα ἔχει οὔτ᾽ ἄλλοις παρέχει" διὸ οὔτε ὀργαῖς οὔτε 
λύπαις συνέχεται. καὶ Πλάτων δὲ ἐν Πολιτείαις φησὶν ὡς 0 ϑεὸς ἀγαϑὸς, οὐδὲν δὲ ἀγαϑὸν βλαβε- 
ρόν" ὃ δὲ μὴ βλαβερὸν, οὐδὲ βλάπτει. καὶ οἱ μὲν φιλόσοφοι ταῦτα. ὃ δὲ ποιητὴς ἀνϑρωποπαϑεῖς 
τοὺς ϑεοὺς εἰσάγων δίδωσιν, ὡς μυριαχοῦ δηλοῦται, χώραν πάϑεσι περὶ αὐτοὺς, ὁπόσα χαὶ ἄνϑρωποι 
πάϑοιεν ἂν, ἐν οἷς χαὶ τὸ μὴ ἐθέλειν τοὺς ὑπερέχοντας ἰσα τοῖς ταπεινοτέροις φέρεσθαι, ἀλλὰ x0-1501 

Ἰολούειν αὐτοὺς, εἴτε ἀγαιομένους καὶ ὡς ἂν Ἡρόδοτος Ἀεΐπῃ φϑονοῦντας, εἴτε xal ἑτέρως ὁπωσοῦν. 

οὐκοῦν ἐπεὶ ϑεῖον τὸ μετὰ ῥῳστώνης ἔμφρονος ζῆν, 0 φησιν ἡ ποίησις ϑεοὶ ῥεῖα ζώοντες, οὐκ ἂν οὕτω 
βιῷεν καὶ οἱ ϑνητοί, ἀνϑρώπῳ ydo ἀγαπητὸν, εἰ μὴ ἀχράτου τοῦ τῶν κακῶν ἀπαντλεῖται αὑτῷ πίϑου. 20 
ἔχει δ᾽ ἀναμεμιγμένα καὶ ἀγαϑὰ τοῖς κακοῖς, χατὰ τὸ, ἀλλὰ σοὶ μὲν παρὰ καὶ κακῷ καλὸν ἔϑηκε 
δαίμων. διὸ καὶ ὃ ἐν Ὀδυσσείᾳ Δημόδοκος j τῇ Movey πεφιλημένος, οὕτω τὸν βίον κέκραται. φησὶ 
y«o* ov περὶ ΜΟοῦσ᾽ ἐφίλησε. xc τί ἔστι τὸ ἐφίλησε περισσῶς ; ἐδίδου, φησὶν , ἀγαϑὸον τὸ χαχον τε. 

ποῖα ταῦτα; ὀφθαλμῶν μὲν. ἄμαρσεν, ἐδίδου δὲ ἡδεῖαν ἀοιδήν. καὶ οὕτω μὲν οἱ Ὁμηρικοὶ πίϑοι, 
0 τῶν ἐσθλῶν καὶ ὃ τῶν XGXOV, κιρνῶσι τὴν ἐν ἀνϑρώποις εὐδαιμονίαν, μῖγμα οὖσαν καὶ συγκύρημα 
ἄλλοτε μὲν κακῶν, ἄλλοτε δὲ ἐσθλῶν. ὡς τό ye καταμόνας ἐξ ἑνὸς πίϑου δῶρον ἐκ μὲν τοῦ ἐσϑλῶν 

πίϑου ἀνϑρώπῳ οὐκ ἂν, ἐκ δὲ τοῦ τῶν λυγρῶν γένοιτ᾽ ἄν. καὶ τοίνυν πανάϑλιος ἐκεῖνος.) πάσχων 
ὅσα ἐν στενῷ εἶπεν ὃ ποιητής. εἰ δὲ ταῦϑ' οὕτω δοκεῖ περὶ τοῦ κατὰ βίον μίγματος τῶν τε ἐσθλῶν 
τῶν τὲ λυγρῶν, μάταιος ἄρα Θεόμανδρος ὁ Κυρηναῖος, ὅς, φασι, περιιὼν ἐπηγγέλλετο διδάξειν τὴν διὰ 

το βίου εὐτυχίαν. εἰ δὲ αὐτὸς μάταιος. οἷός τις ἄρα Πεολεμαῖος ὃ δεύτερος, 4 ἰγύπτου βασιλεύς ; "ὅς, ὅ0 
φασιν, ἀγαϑὸς τὰ ἄλλα Ov, ὕμως οὕτως ὑπὸ τρυφῆς διερϑάρη, ὡς τὸν πάντα χρόνον ὑπολαβεῖν 
βιώσεσϑαι . χαὶ λέγειν, ὡς μόνος εὕροι τὴν ἀϑανασίαν. εἴη δ᾽ ἂν κατ᾽ αὐτὸν γελοῖος χαὶ ἰατρὸς ἐκεῖ- 
γος, ὃς ὑγιεινὴν παραδιδοὺς δίαιταν ηἴχησε δι᾽ αὐτῆς ἀπαϑανατίσαι 1) κατά τινας ἀπαϑανατῶσαι QV» 

ϑρωπον. ' Hoíoóog μέντοι ἕνα πίϑον κε ἐραμεύων χατὰ ἄλλην ἐ ἔννοιαν καχῶν αὐτὸν γέμοντα ποιεῖ πάλαι 
ποτὲ, ὃς ἀνοιγεὶς ἐσκέδασε κατὰ γῆν ἅπασαν rà κακὰ, οὐ δίκην σώματος ἐξαντλεῖσϑαι πεφυκότος, 
αὐτῷ ἐγκείμενα καὶ ἐξαντλούμενα, ὃ δὴ τοῖς Ὁμηρικοῖς ἐμφαίνεται, ἀλλ᾿ ἔμψυχα ὄντα ὡς οἷον δαι- 
μόνια, χαὶ ἐγχεχλεισμένα, καϑά ποτὲ άρης ἦν ἐν χαλκέῳ κεράμῳ, ὕστερον δὲ πτερυξάμενα καὶ τὸν 
πίϑον κενώσαντα, 0 vo οἱ Ὁμηρικοὶ πίϑοι οὐκ ἂν πάϑοιεν, τοῦ δὲ τοιούτου τῶν καχῶν πίϑου εἴη 
ἂν καὶ ἡ πιϑοιγία, ovy. ἑορτάσιμος κατὰ τὴν παρ᾽ ᾿Ησιόδῳ, ἐν 3j ἀρχομένου πίϑου ἐχρῆν πορέννυσϑαι, 
ἀλλ εἰς τὸ πᾶν ἀποφράς. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐν τῷ περὶ τῶν εἰρημένων δύο πίϑων λόγῳ, ἔνϑα οἱ πλείους &o 
εἱμαρμένην ὑπονοοῦσι καὶ τὰ ἐξ αὐτῆς δοχοῦντα συγκυρεῖν ἀνϑρώποις, δύναταί τις καὶ ἄλλως Δία μὲν 
ἐχλαβέσϑαι εἰς νοῦν, ὃς ἀμφοτεροδύναμός ἐστιν, ἀγαϑά τε δυνάμενος καὶ κακὰ, 0 καὶ ὁ τῶν σπλα- 

So στίγγων “λόγος αἰνίττεταί πως, ἃς ὃ Ζεὺς ἐν τοῖς πρὸ τούτων μετεχειρίζετο, ἵνα μὴ μόνον χατὰ τὴν 
παροιμίαν λέγηται ὡς πολύποδος χεφαλὴ, ἔνι μὲν καλὸν, ἔνι δὲ καὶ ἐσϑλὸν, ἀλλὰ καὶ ὅτι νοῦς ἀνϑρώ- 

UE ὁ rota βίον xol πράξεις πολιτικὰς, γέμει μὲν χαλῶν φύσει, γέμει δ᾽ ἄλλως χακῶν, ὅτε μὴ 
τὰ ἐπαινετὰ βούλοιτο. εἰ δὴ αἱ τοιαῦται δυνάμεις ὡς εἰς πίϑους δύο πλασϑεῖεν γέμοντας τὸν μὲν 
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ἀγαϑῶν, τὸν δὲ μὴ τοιούτων, εὐοδοῦται τὸ νόημα εἰς τὸ εἶναι τὰ uiv ἐξ ἀχράτου TOU τῶν ἀγαϑῶν 
πίϑου ἄκρας μαχρότητος, τὰ δ᾽ ἐκ μόνου τοῦ τῶν κακῶν ἀϑλιότητος ψυχικῆς, τὰ δὲ ἐξ ἀμφοῖν κατα- 
στάσεως πολιτικῆς, μέσως ἐχούσης κατὰ τὸ ἐγχωροῦν ἀνθρώπῳ ἐν τῷ κεράννυσϑαι οὕτω xci οὕτω 
κατὰ γε τὸ ἐν πράγμασιν ἐνδεχόμενον. καὶ τοῦτο μὲν τοιοῦτον, οἱ δὲ (θμηρικοὶ πίϑοι πρὸς ὁμοιότητά 
τινα σφαιρώσεως ἐπλάσϑησαν, ἥτις τὰ ἄνω σεμνύνει, ἔνϑα καὶ αὐτοὶ κατακεῖσθαι λέγονται, Διὸς 
λόγῳ. ἤγουν εἱμαρμένης. ἦν δὲ καὶ ἄλλως σεμνότερον πίϑοις ἂν ταμιεύσασϑαι τὰ ῥηθέντα ϑεῖα δῶρα 

ἤ περ εἰπεῖν κατὰ ἐδάφους κεχύσϑαι ἢ κιβωτίοις ἐγκεκλεῖσϑαι εἴτε σιροῖς. εὐεπίφορος δὲ ὁ μῦϑος εἰς 
πιϑοπλαστίαν, ὃς καὶ χάλκεον χέραμον, 0 ἐστι πίϑον, εἰς δεσμὸν τεχνάζεται  dosog, καὶ Δαναΐδων 
πίϑον ἐχτίϑεκται. τολμᾷ δὲ ἀσφαλῶς καὶ ἡ παροιμία φρενῶν πίϑον εἰπεῖν ἐχ τοῦ κατὰ τὸν Διογένην 
πίϑου ἀπαντληϑεῖσα, οὗ πὲρ ἐνοικοῦντος πίϑῳ διὰ τὸ κατὰ βίον ἀπέριττον ὃ μέν τις, ὦ πίϑε, μεστὲ 
φρενῶν, εἶπεν" ἕτερος δέ τις, ἐκφαυλίζων τὸ δηϑὲν, ἔφη" ϑέλω τύχης σταλαγμὸν ἢ φρενῶν πίϑον. 
ὅτι δὲ πίϑος αἰνίξεταί ποτε παροιμιαχῶς καὶ ψυχὴν, δηλοῖ ὃ γράψας ἔν τινι σκωπτικῷ λόγῳ τὸ, ταῦτά 
σοι γεῦμα τοῦ πλήρους πίϑου, ἤγουν βραχέα νοήματα, ἐξ ὧν πολλῶν ἐν τῇ ψυχῇ ἔχω. ἀνάπαλιν 
δέ ποτε καὶ ψυχὴ τὸν πίϑον αἰνίττεται, καϑὰ xoi ὃ ἀσκὸς, ὡς ἐν τοῖς εἰς τὴν ᾿Οδύσσειαν δεδήλωται. 

ἡ γοῦν ' Εἰσιόδειος πιϑοιγία εἰς τοιοῦτόν τι κατὰ τοὺς παλαιοὶς ἐκλαμβαάνεται, παραγγέλλουσα cvufo- 
λικῶς, νέον μέν τινα ὄντα ἢ γηραιὸν, ἀνίεσϑαι ἀναγκαίως, ἀκμάζοντα δὲ μὴ οὕτως ἔχειν, ἀλλ᾽ ἐν 
σπουδῇ γινόμενον φείδεσϑαι χρόνου τοῦ πολυτελεστάτου δαπανήματος. xol τοιόνδε μὲν καὶ τοῦτο. 
ἡ δὲ Ὁμηρικὴ φράσις τὸ, οἱ δὲ δύο πίϑοι, χακῶν, ἕτερος δὲ ἀγαϑῶν, ἀμερίβολον ἔννοιαν ἀπετέλεσε, 
πίϑους τρεῖς νοησάντων τινῶν, δίο μὲν κακῶν, ἕνα δὲ ἀγαϑῶν. Πίνδαρος οὖν οὕτω νοεῖ ἔν τε 
ἄλλοις, καὶ ἐν οἷς λέγει, ἐν παρ᾽ ἐσλὸν, 0 ἐστιν ἐσθλὸν, πήματα σύνδυο δαίονται βροτοῖς ἀϑάνατοι. 

λέγει δὲ ἐκεῖνος ἐν “μὲν ἐσθλὸν τὸ 2x τοῦ ἑνὸς πίϑου, σύνδυο δὲ τὰ ἐκ τῶν ἑτέρων δύο πίϑων. καὶ μὴν 

τὸ ἕτερος οὐκ ἐπὶ τριῶν ἢ πλειόνων παρ᾽ Ὃμήρῳ κεῖται ἀλλ᾿ ἐπὶ μόνων δύο, καὶ μερίζον παριστῷ τὸ 

ἕτερον αὐτῶν. ἔπταισται οὖν ἡ Ὁμηρικὴ φράσις ὡς ἀσαφής. καὶ ϑεραπεύεται ὡς σχῆμα ἐλλείψεως, 

ἵνα ἢ, καχῶν ὁ εἷς, ἕτερος δὲ ἀγαϑῶν. (Vers. 528.) Περὶ δὲ τοῦ ἑάων δηλοῦται μὲν καὶ ἐν τῷ, ϑεοὶ 

δωτῆρες ἑάων, ἤγουν ἀγαϑοδόται. οὐ περιττὸν δὲ καὶ νῦν εἰπεῖν, ὡς ἔοικε γένους οὐδετέρου ἡ λέξις 

εἶναι ὡς ἀπὸ τοῦ ἑὸν τὸ ἴδιον. ἰδιοποιεῖται γάρ τις τὸ ἀγαϑόν. ἔχει δὲ πλεονασμὸν τοῦ ἃ, οὐ συνήϑη 

uiv, ὅμοιον δὲ τῷ, βλεφάρων ἀπὸ χυανεάων, 0 περ ἐν τῇ τοῦ ᾿ Ἡσιόδου ἀσπίδι κατ᾽ ἀρχὰς κεῖται. 

(Vers. 530.) Τὸ δὲ δώρων, καὶ δίδωσι, καὶ δῴη, τὸ δὶς λεχϑὲν, καὶ τὸ δόσαν, σχῆμα ἐπιμονῆς ποιεῖ. 
- M 3 - * , * M , Lj , , , 

1509 Τὸ δὲ κύρεται δηλοῖ uiv τὸ ἐντυγχάνει" ἐξ αὐτοῦ δὲ γίνεται καὶ τὸ συνέχυρσε καὶ ἡ συγχυρία. λέγεται 
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δὲ xoi περισπωμένως κυρεῖν, ἐξ οὗ τὸ ἐχύρησεν, ὡς τὸ, συντυχία κρείσσων ἐχύρησε. (Vers. 531.) 

“Πωβητὸς δὲ xoi νῦν ὁ ἐφύβριστος καὶ ἄτιμος, οὗ ἑρμηνεία τὸ, οὔτε ϑεοῖς τετιμένος οἴτε βροτοῖς. 

δῆλον δ᾽ ὅτι πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ϑεῷ τιμώμενοι, ὡς ϑεοφιλεῖς, ἀνϑρώποις ἀπότροποί εἰσιν, 

ἄλλοι δ᾽ αὖ ἀνθρώποις προσεχόμενοι ἀποϑύμιοι τῷ κρείττονι διεκπίπτουσι. Τὸ δὲ ἔϑηκε, xov* ya 

ῥηϑὲν, κατωτέρω ϑῆκεν ᾿Ιωνιχῶς φησὶν, oia πολλὴν ἔχων ἄδειαν ἐγχορεύειν, αἷς ἂν διαλέχτοις βού- 

λοιτο. Βούβρωστις δὲ χυρίως μὲν χατὰ τὸ τῆς λέξεως ἔτυμον ὁ μέγας λιμὸς. ἡ μεγάλη πεῖνα, καὶ ὡς 

εἰπεῖν βούπεινα, ἡ πολλὴ τῆς βρώσεως ἔφεσις. δηλοῖ καὶ ἁπλῶς τὴν μεγάλην ἀνίαν, ὑφ᾽ ἧς ἄσιτοι 

πολλοὶ γίνονται, ἢ τὴν σύντονον ὀδύνην κατὰ τοὺς παλαιοὺς, ὡς ἀναλωτικήν. ὑπὸ γὰρ λύπης ἑαυ- 

τοὺς ἐσθίομεν κατὰ τὸ, ὃν ϑυμὸν κατέδων. εἰ δὲ καὶ ὁ βούλιμιος καὶ τὸ βουλιμιᾶν παρέοιχε τοῖς ῥη- 

ϑεῖσι, δηλοῖ ὅμως ὃ Χαιρονεὺς σοφὸς τὴν αὐτοῦ πρὸς ταῦτα διαφορὰν ἐν τοῖς αὐτοῦ συμποσια- 

*xoig. οἱ δὲ βούβρωστίν φασι δαίμονα ᾿Ιώνων. παρ᾽ ἡ κατηρῶντο τοῖς πολεμίοις, ἧς (gov, φασιν, 

ἐν Σμύρνῃ. Χχϑὼν δὲ δῖα, χαϑὰ καὶ ϑάλασσα, διὰ τὸ ἔντιμον. ἐκείν δὲ χαὶ παρὰ τὸ δέος xara 

τοὺς παλαιοὺς, ὁμοίως τῷ, δῖα Χάρυβδις. (Vers. 535.) To δὲ τετιμένος ἢ ἐκ τοῦ τετιμημένος συγχὰ 

χκοπταῖι, ἢ ἐκ τοῦ τίω τὸ τιμῶ κεκανόνισται. τοῦτο δὲ ἀνομοίως πάντως ἔχει πρὸς τὸ τετιημένος, ἐχεῖνο 

γὰρ οὐκ εὔκλειαν ἀλλὰ τιμωρίαν δηλοῖ, ὡς πολλαχοῦ φαίνεται. Τὸ δὲ, ϑεοῖσι τετιμημένος, ϑεόσδοτα 

παρ᾽ ἀνθρώποις βούλεται εἶναι xoi τὰ κατὰ βίον ἐπίσημα καλὰ, οἷον, τὸ ἐκ γενετῆς ἐπὶ πάντας χεχο- 

σμῆσϑαι ὄλβῳ καὶ πλούτῳ, τὸ ἀνάσσειν, τὸ ἀγαϑοῦ γάμου τυχεῖν, τὸ εὐτυχῆσαι εἰς πολλὰ τέχνα, 

ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ Izran. Tow. IV. Aaa 

40 

50 

θο 

1364 



370 PAAPÉOlZ4lI.A Q0. Vs. 586 —544. 

ὑφ᾽ àv γηράσχων κομισϑήσεται. ( Vers. 536.) Ὄλβος δὲ κατὰ μέν τινας ἡ εὐδαιμονία ἢ ἡ φρόνησις, 
ὅϑεν κατωτέρω μὲν ὄλβιος Πρίαμος, ἄνολβος δὲ παρὰ Σοφοκλεῖ 0 ἀπαίδευτος ἐν τῷ, ἄνολβον ἄνδρα 

ἐνουϑέτει παρών. ἴσως δὲ καὶ ταὐτὸν ὄλβος καὶ πλοῦτος. διὸ εἰπὼν ἀνωτέρω ὄλβῳ τε πλούτῳ τε, ὑπο- 
καταβὰς πλούτῳ τε καὶ υἱάσι φησὶν, ὡς τῷ πλούτῳ διὰ τὸ ταὐτοδύναμον συννοουμένου καὶ τοῦ ὄλβου. 

1ο ἕτερον δὲ ὄλβον φα"σὶ τὴν τῶν ἀγρῶν χτῆσιν παρὰ τὰς ὁλὰς, ὕ ἐστι κριϑὰς, ἵνα ἢ ὄλβος, ὡς καὶ 
ἀλλαχοῦ που ἐγράφη, ὃ περὶ ὁλὰς βίος, τουτέστιν éx μέρους, ὃ ἐκ γεωργίας. ( Vers. 537.) Τὸ δὲ, 
ϑεὰν ποίησαν ἄκοιτιν, 0 ἐστιν ἔϑεντο, oU γάρ ἐστιν ἑρμηνεῦσαν καιριώτερον, τὸ ἐξαίρετόν ἐστι τῆς 
τοῦ Πηλέως εὐδαιμονίας, καϑὸ ὑπερέσχε Πριάμου. ἄλλως γὰρ μείζων Πηλέως ὁ Πρίαμος, εἴ περ 
ὃ μὲν Μυρμιδόνεσσιν ἀνάσσει, Πρίαμος δὲ εὐρυχρείων φαίνεται, ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς εἶπεν ἐνταῦϑα ὁ ̓ ά4χιλ- 
λεὺς, καὶ Πηλεῖ μὲν καχὸν, ὅτι μὴ πολλοὺς ἔσχε παῖδας, Πριάμῳ δὲ τοσοῦτοι ἐγένοντο. εἰ δὲ καὶ το 
ἡ Θέτις ἑπτὰ παῖδας ἔτεκε τῷ Πηλεῖ, ovg ἐσπόδησε κατὰ τὸν «Τυκόφρονα Φέψαλος, ἀλλ᾽ ἐκείνους οὐδὲ 
εἶδε τάχα που ἥλιος. εἰ δὲ καὶ κατὰ τὸν μῦϑον ἀφῆχε τὸν Πηλέα ἡ Θέτις ἀχϑομένη συνοικεῖν ϑνητῷ, 
ἢ κατὰ τὸν χωμιχὸν, ὅτι περ οὐκ ἦν ἡδὺς ἐν τοῖς στρώμασι τὴν νύχτα παννυχίζειν, ἄλλο τοῦτο λυγρὸν 
τῷ 1Πηλεῖ. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, ϑεὰν ποίησαν ἄχοιτιν, 0 ἐστιν ἔϑεντο, καϑὰ εἴρηται, δηλοῖ μὴ φύσεν 
δοϑῆναι τοιαύτην γυναῖκα τῷ Πηλεῖ ὡς οἷα ϑείῳ, ἀλλὰ ϑέσει, ἤγουν ϑετὴν, καὶ οἷον εἰπεῖν ποιητὴν 
ἤγουν εἰσποίητον. διὸ οὐδὲ παραμεμένηκεν αὐτῷ μέχρι γήρως, ἀλλ᾿ ἔπαϑεν o Πηλεὺς ἐπ᾿ αὐτῇ, 0 περ 

20 ἡ προϊστορηϑεῖσα άρπησσα ἔδεισεν ἐπὶ τῷ ̓ Απόλλωνι, εὐλα" βηϑεῖσα 0 δὴ καὶ γέγονε, μὴ γεγηρα- 
κυῖαν αὐτὴν ἐκεῖνος ἀφήσει μονάζειν ἀνδρός. ἀλλὰ τὸ μὲν οὕτω περὶ Θέτιδος εἰπεῖν μύϑου παίγνιόν 
ἐστιν. ἄλλως δὲ, ϑανοῦσα ἡ γυνὴ Θέτις πρὸ ὥρας, ἐσεμνώϑη μὲν ἐπωνυμίᾳ Νηρηίΐδος, καὶ ϑα- 
λάσσῃ ἐνοιχεῖν ἔλαχε ϑαλασσία νομισϑεῖσα ϑεὰ κατὰ τὴν ᾿Ινὼ δήπουθεν" oix ἀφαιρεῖται δὲ τὸν IHg- 20 
λέα οὐδ᾽ οὕτω τοῦ λυγρὰ παϑεῖν. AAA μέντοι μόνης τῆς τῶν γονέων συνοικήσεως μνησϑεὶς πρὸς 
ῥῆμα, τὰ λοιπὰ ἐνέφηνε δεξιῶς διὰ τοῦ μὴ ἐν τοῖς τοῦ Πηλέως μεγάροις παίδων γενέσϑαι γονὴν 
χρειόντων, ἤγουν χοινῶς μὲν εἰπεῖν, βασιλευόντων, κατὰ δέ τινας, χρατούντων τῷ πλήϑει, 0 ἐστι 
πολλῶν. ᾿Δειτικῆς δὲ φράσεως πάνυ συνήϑους τὸ, γονὴ γένετο. (Vers. 540.) Παναώριον δὲ 1) τὸν 
πάντῃ ἄωρον λέγει παρὰ τὴν ὥραν τὸν καιρὸν, διὸ καὶ ἐδασύνετο παρά τισι χατὰ τὴν προπαραλη- 
γουσαν, ἢ παρὰ τὸ τὴν ὦραν τὴν φροντίδα τὸν πάνυ πεφροντισμένον, ἢ ἀνάπαλιν ὡς ἐν ἤϑει, τὸν 
πάνυ δίχα φροντίδος, ὅϑεν τινὲς καὶ ἐψίλουν αὐτό. νοῆσαι γὰρ φιλαύτως τὸν πάντῃ ὡραῖον, ὃ δή 
τινὲς εἶπον, ὀχνήσοι τις ἄν. τρισύνϑετον δὲ ἰδοὺ ὄνομα καὶ ὁ παναώριος, καϑὰ καὶ τὸ δυσάμμορος 

ὅ0 καὶ ὃ πανάποτμος xoi ἡ δυσαριστοτόκεια, οἵοις οὐ πάντῃ Ὅμηρος ἐφάνη ἐμφιλοχωρῶν. *( Vers. 54 in) 
Τὸ δὲ, γηράσχοντα κομίζω, ἐξ οὗ τὸ γηρωκομεῖν σύγκειται, φιλοπάτορα τὸν ᾿Αχιλλέα δηλοῖ, αἱρού- 3o 
μένον o)y ἑαυτῷ ζῆν, ἀλλ ἵνα ἐπιμελοῖτο πατρὸς γέροντος, ὃ δηλοῖ καὶ ὃ ἐν Ὀδυσσείᾳ καϑ' “Αι- 
δου ᾿Αχιλλεὺς, αἱρούμενος πτωχικῶς ἄνω γῆς εἶναι διὰ τὸν πατέρα ἢ πιᾶσιν νεχύεσσιν ἀνάσσειν. 
(Vers. 542.) Τὸ δὲ, σὲ κήδων καὶ σὰ τέχνα, διττόν τινα ἔχει μυχτῆρα, ἕνα μὲν, ὅτι σὺ μὲν ὁ γέρων 
ἔφης διστάζων ὡς τὸν Πηλέα τείρουσί που οἱ περίοικοι, ἐγὼ δέ σε κήδω κατὰ τὸ ὁμολογούμενον, ἕτερον 
δὲ, ὅτε σὺ μὲν ἔφης πολλὰ τέχνα σχεῖν" τί δέ σοι τῶν πολλῶν ὄφελος. εἴ περ O εἷς ἐγὼ κήδω καὶ σὲ 

καὶ αὐτά; ἐκ δὲ τοῦ τοιούτου χήδειν καὶ ἀκηδέες ἀνωτέρω εἴρηνται, oUg οὐκ ἔστι κήδειν ἢ κήδεα ἔχειν. 
( Vers. 544.) "ἔν ài τῷ μέγαν εἶναι τὸν Πρίαμον περὶ τόπον ὅσον “έσβος ἐντὸς εἴργει καὶ (Φρυγία 
χκαϑ' ὕπερϑεν xai ᾿Ελλήσποντος περιορισμὸς κεῖται ἱστορικὸς τῆς Πριάμου ἀρχῆς, ἣν περιώριξεν ἐκ 
μεσημβρίας μὲν “έσβος, Φρυγία δὲ ἐξ ἀνατολῆς, ἐκ δὲ ἄρχτων ᾿Ελλήσποντος. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὴν 

vro τῷ Πριάμῳ χώραν κατὰ τὴν τοῦ γεωγράφου ἐν τρισκαιδεκάτῳ αὐτοῦ βιβλίῳ παρατήρησιν εἰς ἐννέα áo 
δυναστείας διαιροῦσιν οἱ παλαιοὶ, ἐξ Ὁμήρου ὁρμώμενοι, ὧν δυναστειῶν ὃ Πρίαμος ἦρχε, φησὶν, ὡς 

τες δηλοῖ τὸ, καὶ σὲ γέρον τὸ πρὶν ἀ"χούομεν, χαὶ ἑξῆς ἕως τοῦ. καὶ ᾿ Ἑλλήσποντος ἀπείρων. ὑπ᾽ αὐτῷ 

γαρ, φησιν, ἣν καὶ ἡ τοῦ Τύνητος πόλις ἡ “Τυρνησσὸς , καὶ ἡ ὑπόπλακος Θήβη. Τρωικὴ δὲ ἡ καὶ τῶν: 500 
“Ἱελέγων, ἧς, ὡς προϊστόρηται, ὁ Ang ἦρχε, Τρῶές τε καὶ οἱ ὑπὸ τῷ «ϊνείῳᾳ Δάρδανοι, xoi οἱ ὑπὸ 

τς guru δὲ «ύκιοι, καὶ οἱ μεταξὺ «Αἰσήπου καὶ ᾿Αβύδου, καὶ οἱ Περχώσιοι, ὥστε κατὰ τὸν γεω- 

γραφον xoi τοὺς κατ᾽ αὐτὸν ἀριδήλως εὑρυχρείων καὶ ὃ Πρίαμος φαίνεται. Μάκαρος δὲ ἕδος ἡ «“έσβος 



PAUPOQIA41A Q. Vs. 545 —560. 371 

νῆσος, περὶ ἣν καὶ ἡ Μιτυλήνη, ὡς Μαάκαρ΄ ς τινος ἐχεῖ βασιλεύσαντος , χαϑὰ καὶ ἡ ““εύκοφρυς "τί. 

vov ἕδος, ὅϑεν εἰς Τένεδον σύγκειται. ( Vers. 9545.) Τὸ δὲ χαϑύπερϑεν ἀντὶ τοῦ ἡ ἐξ ἀνατολῇ ἧς. ἔστε 
γὰρ χαὶ ἄλλη Φρυγία 7] ἀμπελόεσσα ἢ παρὰ “Σαγχαρίῳ. ( Vers. 949.) ᾿4λίαστον δὲ ὀδύρεσϑαί ἐστι τὸ 
ἀεὶ καὶ ἀχωρίστως, ὡς μὴ ἔχειν λιασϑῆναιν C 0 ἐστιν ἐχκλῖναι, τὸν ὀδυρμόν. (Vers. 551.) Τὸ δὲ; οὐδέ 

μὲν ἀνστήσεις, ἐν τοῖς ἑξῆς ὃ ποιητὴς ἐπὶ Exafns ἄλλως μεταχειρισάμενος οὕτω σχηματίξει τὸ νόημα, 
ὡς ἐποίει μὲν ὃ ̓ ἀχιλλεὺς τάδε διὰ Πάτροκλον, ἀνέστησε δέ μιν οὐδ᾽ dig. Σοφοχλῆς δὲ, τὸ τοῦ dp 
λέως μιμούμενος, φησίν" οὐδέ μὲν ἐξ ̓ Δίδου παγκχοίνου λίμνης ἀναστήσεις. Τὸ δὲ, πρὶν xai καχὸν 

ἄλλο πάϑης, ἀπειλήν τινα παραῤῥιπτεῖ τῶν μενόντων πολλῶν χακῶν τὸν γέροντα, οἷς μὴ φϑάσας 

"ἐνδιατρῖψαι ὃ ποιητὴς γραφικῶς ὅμως ἄλλως προαναφωνεῖ evra. ( Vers. 553. ) Ὅτι ὁ παραιτού- 5o 
10 μένος ἀνάπαυσιν, ὅτε φίλος ϑαπρίρττον, εἴποι ἂν κατὰ Πρίαμον τὸ, μὴ μέ πω ἐς ϑρόνον ite, διο- 

τρερφὲς. ὄφρα χὲν ὃ δεῖνα κεῖται ἐνὶ κλισίῃσιν ἀκηδής. ( Vers. 555.) Ὁ δὲ ἐπί τινι παραχωρήσει δῶρα 

ξένῳ τινὶ εὐγνωμόνως διδοὺς ἐρεῖ ἂν ὁμοίως τὸ, σὺ δὲ δέξαι ἄποινα πολλὰ, τά τοι φέρομαι ἢ φέρομεν. σὺ 
δὲ τῶν δ᾽ ἀπόναιο καὶ ἔλϑοις σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν, ἐπεί ue πρῶτος ἢ πρῶτον ἔασας. ( Vers. 557.) Ev- 
ταῦϑα δὲ ὅρα ὅτι τε τὸ *éncac ἔλλειψιν ἔχει μυστικωτέραν, οὐκ ἔχει γὰρ αὐϑωρὸν ἐντελῶς φράσαι, τί 60 
ἔασεν ὃ ̓ Αχιλλεὺς, μὴ καὶ λυπήσῃ ἐκεῖνον ἴσως. εἰπὼν, ὅτι μὲ εἴασας λαλῆσαι, ἢ ζῆν ἢ πελάσαι σοι, 
μή ποτε ὁ ἥρως δόξας εἰς ἀγριότητα ὠνειδίσϑαι βλάψῃ τὸν γέροντα, καὶ ὅτι ei ἔφη οὐ *r0v1365 
ἀβλαβῆ, ὡς πρὸ βραχέων ἐφράσϑη, ἀλλὰ τὸν ἀκήδεστον καὶ οὗ περ οὐδεὶς κήδεται. ὁμώνυμος γὰρ καὶ 
ἡ τοιαύτη she: καὶ ὅτι ἅ περ εἶπεν ἀπερείσια ἄποινα, πολλὰ λέγει, ἑρμηνεύων ἐκείνην τὴν λέξιν, ὡς 

xai μετ᾽ ὀλίγα ἐν τῷ, πολλὰ δ᾽ ἔδωκας" xal ὅτι τὸ φέρω παϑητικῶς φησὶ φέρομαι, ὡς διφορουμένου 
20 xoi τούτου τοῦ ῥήματος" καὶ ὅτι δὶς εἶπε τὸ, σὺ δὲ, οὐχ αἰδεσϑεὶς τὴν ἐν σχεδιασμῷ ταὐτολογίαν. ἡ δὲ 

εὐχὴ τοῦ ἀπόνασϑαι τῶν δώρων τὸν dgio xad ὁμοιότητα Ἀτοῦ Χρύσου πεποίηται , 0g xai αὐτὸς 10 
δεόντως τοῖς πολε ἑμίοις ηὔχετο, καὶ οὐ χολακεύει μόνον ἡ τοῦ Πριάμου εὐχὴ, ἀλλὰ καὶ δυσχέρειαν 

1504ἐμφαίνει πράγματος. ὡς γὰρ ἐχεῖ τὸ εὖ οἴκαδ᾽ ἱκέσϑαι τοὺς ᾿Ἵχαιοὺς ὁ Χρύσης ηὔξατο, οἷα εἰδὼς, ὡς 

εἰχὸς, & μετὰ Τροίας ἅλωσιν πείσονται, οὕτω καὶ Πρίαμος, μαϑὼν ἴσως μαντικῶς ὡς 0 νεχροπέρνας 
᾿Δχιλλεὺς ὕστερον πεσὼν οὐκ ἄλλως ἐκ τῶν πολεμίων λυϑήσεται, ἀλλὰ τὸν ἀντίποινον, καϑαά τις ἔφη, 
χρυσὸν ἐχχέας ἶσον, εὔγεταν τῶν ἄρτι δώρων ἀπόνασϑαι τὸν Apa, ( Vers. 553.) Ὅτι δὲ ϑρόνος, 
οὗ καὶ "ἐνταῦϑα ὁ Πρίαμος μέμνηται, χαὶ ἡ λοιπὴ δὲ ἅπασα xolvi) χρῆσις ὁμωνυμίᾳ ὑπέπεσε, δηλοῖ 20 

ὁ δειπνοσοφιστὴς, ἱστορήσας ὡς καὶ εἰδὸς τι ἄρτου ὁ ϑρόνος. ( Vers. 560. ) Ὅτι ἐν τῷ, τὸν δ᾽ ἂρ 

ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη ᾿ἀχιλλεὺς, μηκέτι γὺῦν μ EC γέρον, νοέω δὲ καὶ αὐτὸς "Extopc τοι λῦσαι" 

So Διόϑεν δέ μοι ἄγγελος ἦλϑε μήτηρ; καὶ ὀξὺς ἐλέγχεται εἰς ϑυμὸν ὃ ᾿Δχιλλεὺς εἰς οὐδὲν δέον χολωϑεὶς 

κατὰ Πριάμου" δριμὺ γὰρ φανερῶς εἶπεν ὃ γέρων οὐδέν" καὶ ἀληϑὴς δὲ φαίνεται" οὐ γὰρ πρὸς χάριν 

χενὴν ὡς ἐλεῶν, ἀλλ ὡς Διόϑεν χελευΐ ϑεὶς λύσειν φησὶ τὸν "Exrope. τοῦτο δὲ καί τι βάρους ἔχει. 850 

παραλαλεῖ γὰρ ὡς, εἰ μὴ ἐδεδίει ϑεὸν, oUx ἂν ἀπέλυσε τὸν τοῦ Πατρόκλου φονέα. καὶ ἄλλως δὲ em 

μυϑεῖται τὸν γέροντα, ὡς ϑεοφιλοῦς ὄντος xci τοῦ Exrogog. παύει δὲ πάνυ δεξιῶς xal τὰ ἐφεξῆς τοῦ 

Πριάμου, οἷον μὴ χαὶ πλεῖόν τι ῥητορεύσῃ, μὴ xci τραχυνϑείη χατὰ τοῦ ᾿Αχιλλέως, μὴ xal χωχύσῃ 

ἐπὶ τῷ γεχρῷ, καὶ μαχρολογήσῃ ἐπ᾿ ἐχείνῳ, καὶ ἅμα, ἵνα καὶ τρέσας τάχιον ἀναχωρήσῃ ἐς Τροίαν. 

Ἴξστι δὲ ὡς μάλιστα τῷ Apes ὁ ϑυμὸς διὰ τὴν τοῦ Πατρόκλου τὲ ἀνάμνησιν καὶ τὴν εὐθὺς ἐπ᾿ 

ἐχείνῳ λύπην, καὶ διὰ τοὺς ὑπὲρ τοῦ “χτορος λόγους. διὸ ὑποχαταβὰς xal διασαφῶν τὸ, μή μ᾽ ἐρέ- 

is; γέρον. φησί" μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι ϑυμὸν ὀρίνῃς, μή σε, j γέρον, οὐδ᾽ αὐτὸν ἐνὶ χλισίῃσιν 
40 ἐάσω, χαὶ ἱκέτην πὲρ ἐόντα, Διὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμὰς, ἤγουν ἀλιτρὸς καὶ ὡς οἷον ἀλιτήριος γένωμαι 

ἁμαρτὼν διὰ σὲ εἰς Διὸς ἱκεσίου ἐντολάς. δοχεῖ τοίνυν ὁ yi) AUG “Ἡρακλέος τι ὄζειν, ὃς οὐ διὰ δά- 

χρυον, ἀλλὰ διὰ γέλωτα ἱστόρηται ἀνελεῖν τινὰ, καὶ οὐδὲ τῷ διδασκάλῳ 4ivo, μεμιναμένῳ αὐτὸν ἐπὶ 

μουσικῷ χρούματι, ἀποτίσαι ἀγαϑὰ δίδακτρα. ἰδοὺ γὰρ καὶ ὁ ἥρως οὗτος εἰς οὐδὲν *üfov παρὰ βραχὺ 

ἔρχεται TOU εἰς ixérnv ἐφάμαρτος ἐχβῆναι, εἶτα λέγει xal λόγον γνωριμότητος καὶ ϑεοφιλείας τὸ, καὶ 

δέ σε γινώσκω φρεσὶν, οὐδέ με λήϑεις ὅττι ϑεός σ᾽ ἤγαγεν. εἶτα φράξει acq alij qu λαχὴν στρατοπέδου 
ἐν τῷ, οὐ γάρ κεν τλαίη βροτὸς ἐλϑέμεν οὐδὲ uaX ἡβῶν ἐς στρατόν" οὐδὲ γὰρ ἂν φυλάχους λαάϑοι. 

Aaa 

4o 
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( Vers. 566. ) Τὸ δὲ ἑξῆς οἴχου φράξει ἀσφάλειαν, τὸ, οὐδέ x' ὀχῆας ῥεῖα μετοχλίσειε ϑυράων ἧμε- 
τεράων. ἱστέον δὲ ὅτι παρὰ τῷ ποιητῇ Tutus λέγονται οἱ τοῦ φυλάσσειν. φυλακτῆρές τε γὰρ, ὡς πρὸ 

ἐλίγων, χαὶ φύλακες χοινῶς, καὶ ποιητικῶς φύλακοι, ove "oistagyos λέγεται οὐ βαρυτόνως φυλάχους. 
προφέρειν, ἀλλ ὀξυτόνως, xai χανόνα παράγειν, ὡς τὰ εἰς κὸς ὑπὲρ δύο συλλαβὰς παραληγόμενα, 

τῷ ἃ ἐπιϑετικὰ ὄντα, ὀξύνονται" μαλαχὸς, παρδακὸς, φαρμαχὸς, ἀναχκός" ὅϑεν xai τὸ ἀναχοῖν 
Διοσχούροιν. καὶ οὕτω μὲν κατὰ oicragyov. ἄλλως δὲ τὸ βαρυτονεῖσϑαι τὴν λέξιν πιϑανὸν ἐκ τοῦ 
φύλαξ φύλακος, ἐξ οὗ ὃ φῦλ αχος. ἀγαδραμούσης εἰς εὐϑεῖαν τῆς γενικῆς. ( Vers. 567. ) Ὅρα δὲ xoi 

τὸ, OU μετοχλίσει τοὺς ὀχέας τῶν ϑυρῶν, ἀντὶ τοῦ οὐ μετακινήσει. ἀπὸ γὰρ τοιαΐτης στερήσεως καὶ 
τοῦ ὀχλίζειν ῥήματος γίνεται μοχλὸς ὃ μὴ ὀχλιζόμενος ἤγουν οὐ μετακινούμενος, ἐχϑλιβέντος τοῦ ἢ. 

5o "(Vers. 569.) Iaréov δὲ καὶ ὡς ἀγρίου ἤϑους naguórOiv τὸ, μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι ϑυμὸν, ὡς εἴρη- 10 
ται, ὑρίνῃς, μὴ τόδε τι ποιήσας ϑεοῦ ἀλίτωμαι ἐφετμάς. (Vers. 570.) Ὅρα δὲ xai ὅπως αἰδοῖος 
ὁ ἱχέτης διὰ τὸν ἱχέσιον Δία, εἰς ὃν ὃ ἁμαρτὼν εἰς ϑεοῦ ἐφετμὰς ἤλιτε. ( Vers. 569.) Τὸ δὲ, οὐδ᾽ 
αὐτὸν ἐάσω. εἴρηται πρὸς τὸ, ἐπεί ue πρῶτος ἔασας. οἱονεὶ γὰρ λέγει eg, εἰ καὶ εἴασά σε ζῆν δηλαδὴ, 
ὡς προείρηται, ἀλλ οὐχ Ert ἐάσω, Τὸ δὲ. οὐδ᾽ αὐτὸν, ὡς πρὸς τὸν "Exroga τείνεται. οὐ γὰρ μόνον 
ov δώσω ἐχεῖνον, ἀλλ᾿ οὐδὲ σὲ αὐτὸν ἐάσω. εὐφήμως δὲ τὸ ἐάσω εἰπε, χεῖρόν τι ὡς εἰχὸς εἰπεῖν βουλό- 

μένος, ὃ πέρ ἐστι τὸ κτεῖναι τὸν γέροντα, ὡς ἑξῆς ῥηθήσεται. καὶ Eguig δὲ προϊὼν τῇ λέξει ταύτῃ 
χρᾶται ὡς καιρίᾳ ἐν τῷ, ἐπεὶ σ᾽ εἴασεν ᾿Δχιλλεύς. Σημείωσαι δὲ ὅτι ᾿Αριστοτέλης, ὥς φασιν οἱ πα- 
λαιοὶ, ἀνώμαλον εἶναι τὸ τοῦ yia ἦϑος συνάγει, ὃς τὰ πρῶτα μειλιχίοις δεξιωσάμενος τὸν ἱκέτην 

Πρίαμον, εἶτα λεοντωθϑεὶς οἷον, ὡς δηλοῖ τὸ, λέων ὥς &Aro ϑύραζε, διὸ καὶ νῦν ἔδεισεν 0 γέρων xai 
ἐπείϑετο μύϑῳ, ἀγριοῦται καὶ ἀπειλεῖται τὰ προῤῥηθέντα. xci Óoxs μὲν ἐπίτηδες οὕτω ποιεῖν, ὡς 20 
ἂν ἐχπλήξη τὸν ̓ γέροντα καὶ ἀποστήσῃ τοῦ oixrQv. τὸ Ó ἔστιν οὐ τοιοῦτον. xai προϊὼν γὰρ Ó ποιητὴς 

60 ὑπολαλεῖ δέος εἶναι Z μή ποτε Πρίαμος, μὲν ἀχνυμένῃ *xgadin χόλον οὐκ ἐρύσαιτο παῖδα ἰδὼν, Api 

δ᾽ ὁρινϑείη φίλον nrog xat é κατακτείνειε, Διὸς δ᾽ ἀλίτηται ἐφετμὰς, 0 ἐστιν ἐντολὰς , ἀπὸ τοῦ ἐφίημε 
τὸ ἐντέλλομαι, ὡς τὸ, οὔ σοι ἐφιεμένῃ ἀπιϑήσω, ὃ δὴ Πρίαμος E ἔφη, τῇ “Εκάβῃ. ὕλως γὰρ ταράσσεται 

ὃ ᾿Αχιλλεὺς ἐνταῦϑα ὡς μάλιστα , εἰ xai μόνον ἀκούσοι “Ἕχτορος ὃ ὄνομα, ὃ δὴ καὶ Φίλιππος λέγεται 

πάσχειν, μετὰ τὴν. ἐν μάχῃ πήρωσιν ϑατέρον τοῖν ὀφϑαλμοῖν, εἴ που ὀφϑαλμοῦ ὄνομα λαλοῖτο. διὸ 

οὐδ᾽ ἐμφανίζει. αὐτῷ τὸν υἱὸν, μὴ καὶ ὁ ἐπὶ τῷ tron οἰχτος τοῦ πατρὸς ἀναζωπυρήσῃ χόλον τῷ Ane 
1366Au, ἅμα δὲ ἠοῖ φαινομένη ὄψεσθαι αὐτὸν λέγει. Ἀσυνάγεται δὲ τὸ τοῦ ᾿“ἰχιλλέως ἄστατον xai ἐν 

τῇ & ῥαψῳδίᾳ χαὶ ἐν ταῖς λιταῖς. ἡ δὲ τοῦ λέοντος παραβολὴ ἐστένωται. ὅτι μὴ ἔχει ἐνέργειαν λέον- 
τος εὑρεῖν τοιούτῳ πράγματι πρέπουσαν, ἀλλὰ μόνην τὴν τοῦ yiÀAéeg ὁρμὴν εἰχάζει ἁπλῶς κινή- 30 
σει λέοντος ἀπραχτοῦντος, οὗ xcÓ ὁμοιότητα ὃ ᾿Δχιλλεὺς καὶ ἐν οἷς οἰχτίζεται, φρικτὸς φαίνεται. 
(Vers. 574.) Ὅτι πεπαιδευμένως ἅμα καὶ βιωτιχῶς ἐπιμελόμενοι τῶν τοῦ Πριάμου οἱ ἀμφὶ τὸν 
᾿Δχιλλέα, ἤγουν ἥρως «Αὐτομέδων χαὶ “ἄλκιμος οἱ προῤῥηθέντες, ὑπὸ ζυγόφιν λύον ἵππους ἡμιόνους 
τε, καὶ τὸν κήρυχα ᾿Ιδαῖον δἰσαγόντες ἐπὶ δίφρου ἐχάϑισαν ἐὐξέστου. ( Vers. 577.) ᾿Ιστέον δὲ ὕτι τῷ 
μετὰ τοῦ Πριάμου xn ipvxt κύριον, μὲν ὄνομα τὸ Ιδαῖος, ἐχ Τρωικοῦ 6 ρους τῆς Ἴδης ληφϑὲν, ἐπίϑετα 

δὲ τό τε καλήτωρ, οἷον, ἐς δ᾽ ἄγαγον κήρυκα χαλήτορα τοῖο γέροντος, ὡς £x τοῦ καλῶ χαλήσω, ἐξ 

οὗ καὶ χύ Qióv που ἦν τὸ Καλήσιος, xai τὸ ἀστυβοώτης παρὰ τὸ κατὰ ἄστυ βοᾶν, ὥς περ χαὶ ἀπὸ505 
τοῦ ἢ aU εἰν, 0 δηλοῖ τὸ φωνεῖν, ἡπύτα χήρυξ που ὃ φωγητικός. ἐνδείκνυται δὲ κἀνταῦϑα ὃ ο ποιητὴς εὐ- 

το πορεῖν ὀνομάτων τοῖς κήρυξιν, εἰ βούλοιτο. ( Vers. 581.) Ὅτε nvxa*oo κυρίως μὲν τὸ πυχνῶσαι, 

ἄλλως δὲ xai τὸ σχεπάσαι, ὅ ἐστι καλύψαι. φησὶ γοῦν δύο φάρεα xoi ἔἐύνητον, O ἐστιν εὔνητον, 40 
εὔχλωστον, χιτῶνα καταλιπεῖν ἔξω τοὺς ᾿Αχιλλέως ἑτάροις χελεύσει ἐχείνου δηλαδὴ κατὰ τὸ σιωπώ- 

μένον, ὄφρα νέχυν πυχάσας δώη τῷ Πριάμῳ οἴχονδε φέρεσϑαι. “Ἔούουσι δὲ xai δμωαὶ τὸν Ἕχτορα, 
οὐ λό; ῳ κηδεμονίας, ἀλλ ἵνα μὴ. ὡς ἐῤῥέϑη, ὃ γέρων iov, xai χολωϑεὶς, ὀρίνῃ τὸ τοῦ ᾿Αχιλλέως 
Bis , καὶ πάϑοι τι xaxov. ᾿Ενταῦϑα δὲ κεῖται κυριολεχτεκῶς καὶ ἐχκαλέσαι τὸ ἔξω καλέσαι. φησὶ γάρ' 
δμωὰς δ᾽ ἐκκαλέσαις λοῦσαι κέλετ᾽ ἀμφί τ᾽ ἀλεῖψαε, νόμῳ δηλαδὴ τῶν ἐν ζωῇ λονομένων. "favis 
δὲ τὸ τοιοῦτον ἐχκαλέσαι παϑητιχῶς εἰπεν ἐν τῷ, καὶ τῶν πτερῶν ἐξεχαλεῖτο, ἤγουν ἔξω τῆς σαρκὸς 
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ἔῤῥιπεν, ὃ κολοιὸς δηλονότι, ὁπόσα oi ὥραν ovx ἔφερεν. ἄλλως δὲ κοινότερον ἐχκαλεῖσϑαι ri ἐστιν, 
οἴδασιν οἱ περὶ τὰς δίκας. ἐκεῖνο δὲ xai ἀσυνθέτως καλεῖσθαι λέγεται, οἷον, καλοῦμαι τὸν δεῖνα, 
ἤγουν ἐχκαλοῦμαε εἰς ἕτερον. ( Vers. 587.) Ὅτι ἐπεὶ τὸν τοῦ “Εχτορος νεχρὸν ᾿αἰχιλλέως χε"λεύσαντος 20 
διωαὶ λοῦσαν xal, ὡς ἐῤῥέϑη, χρίσαν ἐλαίῳ, ἀμφὲ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλον ἠδὲ χιτῶνα, αὐτὸς 
τόν γ᾽ ̓ ἀχιλλεὺς λεχέων ἐπέϑηκεν ἀείρας. ἀνατλὰς τοῦτό γε κατά τινα τρόπον ὁσίας διὰ τὰ ἐπὶ τῷ 
νεχρῷ δῶρα. Καὶ ὅρα οἷόν τε χρῆμα ἡ δωροληψία, πραὔνουσα καὶ τοὺς ἐχθίστους. ἴσως δὲ xai διὰ 
τὸ ἀνεμέσητον καὶ δέει τῶν καταχϑονίων οὕτω καϑυπουργεῖ ᾿Αχιλλεὺς, ἀφοσιούμενος οἷον δούλευμά τι 
τῷ νεκρῷ. ἄλλως γὰρ οἱ ἑταῖροι ἐχείνου τὸ πλεῖον ἔδρασαν. φησὶ γώρ᾽ σὺν δ᾽ ἕταροι ἤειραν ἐϊξέστην ἐπ᾿ 
ἀπήνην. πέφρασται δὲ ἐὐξέστη ἀπήνη ὡς ἡ ἀσβέστη, φλόξ. ( Vers. 589.) Ὅρα δὲ τὸ, αὐτὸς ᾿“γιλλεὺς, 3o 

10 6 δηλοῖ καινόν τι δοκεῖν, εἰ τὸν νεχρὸν τοῦ Ἕχτορος ὁ ᾿Δχιλλεὺς τημελεῖ. Τὸ δὲ, λεχέων ἐπέϑηκεν, 
ἤγουν ἐπάνω ἔϑετο. οἱ μεϑ' Ὅμηρον ἄλλως ἂν συντάξαιεν, ἤγουν λεχέεσιν ἐπέϑοντο. (Vers. 591.) 
Ὅτι ϑρηνῶδες τὸ, ᾧμωξέν τ᾽ ἂρ ἔπειτα φίλον τ᾽ ὀνόμηνεν ἑταῖρον. Καὶ σημείωσαι ὅτε ὀνομαίνειν μὲν, 
τὸ πρὸς ὕνομα καλεῖν. ἐπάγει οὗν, μή μοι Πάτροχλε καὶ ἑξῆς. Τὸ δὲ ἐξονομάζειν ἑτεροῖον ἐστὶν, ὡς 
πολλαχοῦ πέφανται. Ὅτι ὃ παραιτούμενος Νέμεσιν ἐφ᾽ οἷς "οἰχτίζεται νεχρὸν ἐγθροῖ' φίλου τεϑνεῶτος, o 
ἐρεῖ ἂν κατὰ τὸν ᾿ΑΔχιλλέα μιχρὸν παρῳδήσας, μή κοι, ὦ δεῖνα σχυδμαινέμεν, αἴ κε πύϑηαι εἰν Δἰδὸς 

1506a:9 ἐὼν, ὅτι ἐσπεισάμην τῷ δεῖνι. εἰ δὲ καὶ δῶρα ἔλαβεν, ἁρμόττει καὶ τὸ ἑξῆς" ἐπεὶ οὔ μοι ἀειχέα 

Óuxev ἄποινα, σοὶ δ᾽ αὖ ἐγὼ καὶ τῶνδ᾽ ἀποδάσσομαι ὅσσ᾽ ἐπέοικε. (Vers. 594.) Καὶ ὅρα ὅτι, & περ 
εἶπεν ἀπερείσια καὶ πολλὰ, νῦν οὐχὶ ἀεικέα, δηλονότι δὲ ἐοιχότα φησὶν, ἅπαξ μὲν φϑάσας μετρῆσαι 
τὰ δῶρα, ταῦτα δὲ ὡς πρὸς εἰδότας ἀορίστως δηλῶν. xcivóv δὲ οὐδὲν, εἰ χαὶ τῷ φιλτάτῳ Πατρό- 

(20 Ἄχλῳ τῶν δώρων ᾿Αγιλλεὺς ἀποδάσεται, ὃ χαὶ τῷ ἐχϑίστω "Exrogu παραχωρήσας τινῶν χάριν 50 

τιμῆς, ὡς προείρηται. (Ὑ 615. 595.) Τὸ δὲ ἀποδάσομαι τὸν ἀπόδασμον παράγει, ὥς περ τὸν δασμὸν 
τὸ δάσασϑαι. ( Vers, 598.) Ὅτι μετὰ τὴν τοῦ “Εκτορος ἐπιμέλειαν Πρίαμον μὲν ἐς ϑρόνον ἵζει  Ayi- 

λεὺς, τὸν χήρυχα δὲ ἐπὶ ἤδη δίφρου ἐχάϑισαν οἱ τοῦ ᾿Αχιλλέως ἑταῖροι, αὐτὸς δὲ ἕζετο ἐν κλισμῷ πο- 
λυδαιδάλῳ. ἔνϑεν ἀνέστη, τοίχου τοῦ ἑτέρου, ἤγουν ἀντιχρὺ κατὰ τὸν ἕτερον τοῖχον. (Vers. 597.) 
Καὶ ὅρα ταὐτότητα ὡς ἐν moÀvevvuig, ϑρόνου, δίφρου, καὶ χλισμοῦ. ἐξαίρετον δὲ τῷ τοῦ ᾿άχιλ- 60 
λέως ϑρόνῳ τὸ χατὰ γλυφὴν ἢ γραφὴν πολυδαίδαλον. ὅτι δὲ xci ϑρόνος λέγεται ὃ κλισμὸς, αὐτὸς 
ὁ ποιητὴς ἐνταῦϑα δηλοῖ. πρὸ ὀλίγων μὲν γὰρ ἔφη ὡς ἀπὸ ϑρόνου ὦρτο ᾿Αχιλλεύς" ἐνταῦϑα δὲ, ὅτε 
ἕζετο ἐν χλισμῷ, ἔνϑεν ἀνέστη. ( Vers, 601.) Ὅτι χἀνταῦϑα τὸ ἄγειν ἐπὶ νεχροῦ τοῦ "Exropos ἐν τῷ, 

ὄψεαι αὐτὸς ἄγων: ἐρεῖ δὲ καὶ προϊὼν, Ἴϊλιον εἰσαγαγὼν, καὶ, ἡμίονοι νέκυν ἄγων, xci, ξύμβλητο 
80 γεχρὸν ἄγοντι, καὶ, ἐπὴν ἀγάγοιμι δόμονδε, καὶ, εἰσάγαγον κλυτὰ δώματα. φϑάσας δὲ τὴν λέξιν 

-  xei ἐπὶ ζῶντος εἶπεν ἐν τῷ, ἐς δ᾽ ἄγαγον κήρυχα. ἔστι δὲ τοῦτο μὲν δηλοῦν εἴσοδον τοῦ κήρυχος,1367 

ἐκεῖνα δὲ φορὰν τοῦ νεχροῦ. ( Vers. 599.) Ioréov δὲ ὅτι ἐπιδεικνύμενος ᾿Αχιλλεὺς κἀνταῖϑα πολυπει- 

ρίαν ῥητορικὴν, ἣν ὡς εἰχὸς ἀπώνατο καὶ Φοίνικος, ὃς αὐτῷ οὐ μόνον ἔργων πρηχτὴρ ἕπεται ἀλλὰ 

καὶ μύϑου ῥητὴρ, ὥς που δεδήλωται, φϑάσας μὲν φιλοσοφώτερον τὸν γέροντα τοῦ πενϑεῖν ἀγνεχτή- 

σατο, ἐνταῦϑα δὲ, ὀτρύνων αὐτὸν φαγεῖν, ἐξ ἱστορίας πειρᾶται πείϑειν ὡς ἐν λόγῳ καὶ τοῦτο παραμυ- 
ϑητιχῷ, ἐπεξεργαζόμενος τὸ ἱστορικὸν σιωπῶντι τῷ γέροντι, ὡς ἢ ἀγνοοῦντι τυχὸν, 7 xci ὡς "C 

|. ἀρινομένῳ τὴν ἄγνοιαν πρὸς χάριν ᾿Αχιλλέως καὶ μείλιγμα. ἔστι δὲ ὃ λέγει τοιοῦτον" υἷος μὲν δὴ - λέλυ- 

TG, γέρον," ὡς ἐχέλευες" κεῖται δ᾽ ἐν λεγέεσσ᾽ ἅμα δ᾽ ἠοῖ φαινομένηφι ὄψεαι αὐτὸς ἄγων, ὡς ἐῤῥέθη" 
νῦν δὲ μνησώμεϑα δόρπου" καὶ γάρ τ᾽ ἠὔχομος Νιόβη ἐμνήσατο σίτου, τῇ περ δώδεκα παῖδες ἐνὶ pw 

"4o ροισιν ὄλοντο, ἐξ uiv ϑυγατέρες, ἐξ δ᾽ υἱέες ἡβώωντες" τοὺς μὲν AnóAlwv néq ἊΝ an: agyeqeom βιοῖο, 

.. χωόμενος Νιόβη" τὰς δ᾽ ἴάρτεμις ἰοχέαιρα, οὕνεχ᾽ ἄρα drroi ἰσάσχετο καλλιπαρῃῳ" φῆ δοιὼ τεχέειν" 

ἡ δ᾽ αὐτὴ γείνατο πολλούς" τὼ δ᾽ ἄρα, καὶ δοιώ περ ἐόντ᾽, ἀπὸ πάντας ὄλεσαν" οἱ t&v ep ἐννῆ- 10 

Hag. κέατ᾽ ἐν φόνῳ, οὐδέ τις ἦεν χατϑάψαι" λαοὺς δὲ λίϑους ποίησε Κρονίων. τοὺς ὃ mde δεχάτῃ 

ϑάψαν ϑεοὶ οὐρανίωνες. ἡ δ᾽ ἄρα σίτου μνήσατο, ἐπεὶ κάιιε δαχρυχέουσα. μέχρε τούτου TN 
εἶτα (Wers,.614.) ἐπιπλέχεε καὶ μῦϑον, λέγων, ὅτι viv|Oé που iv πέτρῃσιν, ἐν οὐρέσιν οἰοπολόοισιν, 
0 xai ἀλλαχοῦ κεῖται, ἐν Σιπύλῳ, ὅϑι φασὶ ϑεάων ἔμμεναι εὐνὰς νυμφαων, αἱ T aug χελωιον 

í - 
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ἐῤῥώσαντο, ἔνϑα, λίϑος περ ἐοῦσα, ϑεῶν é ἐκ, χήδεα πέσσει. εἶτα (Vers. 618 ) ἐπάγει τὴν ἀξίωσιν μετὰ καὶ 
ἐπαίνου, ἀλλ᾽ ἄγε δὴ καὶ νῶι, τουτέστιν ἡμεῖς, μεδώμεϑα, δῖε γεραιὲ, σίτου; ἔπειτά xiv αὖτε φίλον παῖδα 

κλαίῃσϑα Ἴλιον εἰσαγαγών" πολυδάκρυτος δέ τοι ἔσται, εἴ γε δηλαδὴ δι᾽ αὐτὸν xoi οὕτω κατετόλμησας 

χαὶ τοσαῦτα λύτρα δέδωκας, καὶ ὧδε παρ᾽ ἡμῖν τοῖς ἐχϑίστοις πενϑεῖς. ( Vers. 614.) Ὅρα δὲ ὅτι οὐδ᾽ 
ἐνταῦϑα κλαίειν ἀφίησιν ἄρτι τὸν Πρίαμον 0 ̓ Δχιλλεὺς διὰ τὰ προειρημένα, xci ὅτι τὴν μυϑικὴν εἴτε 

ἀφέλειαν, εἴτε γλυκύτητα καλοῖς, ὃ ποιητὴς ἐχόσμησε σχήμασιν, ἤγουν παρίσοις, τρισὶ μὲν χατὰ πτῶσιν 
δοτικὴν, πέτρῃσιν, οὔρεσιν, οἰοπόλοισιν, δυσὶ δὲ κατὰ γενιχὴν, ϑεάων, νυμφάων, ἔτι δὲ καὶ ἐπα- 
ναφορᾷ τῇ κατὰ πρόϑεσιν, ἐν πέτραις, ἐν ὄρεσιν, ἐν Σιπύλῳ. (Vers.602.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὴν Νιόβην 

20 οἱ μὲν Ταντάλου, οἱ δὲ Πέλοππος κατάγουσι, καὶ γυναῖκα δὲ τινὲς μὲν Ζήϑου φασὶν; οἱ δὲ Auqiovos, 
ἕτεροι δὲ ᾿“λαλκομενέως. καὶ ἡ συμφορὰ δὲ αὐτῆς κατὰ μέν τινας ἐν “υδίᾳ, κατὰ δέ τινας ἐν Θήβαις 10 
γενέσϑαι λέγεται. Σοφοκλῆς δὲ τοὺς μὲν παῖδας αὐτῇ ἐν Θήβαις ἀπολέσϑαι φησὶν, αὐτὴν δὲ εἰς «Τυδίαν 
ἐλϑεῖν. ὃ δὲ τῶν παίδων αὐτῇ ἀριϑμὸς Ὁμήρῳ μὲν κατὰ ἑξάδα μετρεῖται ϑυγατέρων καὶ ἑξάδα υἱῶν, 
προτεϑεισῶν ἐν τῷ μέτρῳ τῶν ϑηλειῶν, ἢ ἁπλοϊχῶς, ὡς Ὁμήρῳ ἔδοξεν, ἢ καὶ συνδιατιϑεμένης τῆς 
ποιήσεως. ἐπεὶ προσπαϑέστερον ἡ μήτηρ εἶχεν αὐταῖς. Εὐριπίδης δὲ ϑυγατέρας ἑπτὰ Νιόβης ἱστορεῖ. 
τῶν δὲ ἔτι. νεωτέρων ᾿οἱ μὲν (0. τοὺς παῖδας εἰπον, οἱ δὲ εἴκοσι. δοκεῖ δὲ ὃ τῶν παίδων τῆς Νιόβης ϑά- 
varog ἐξ αἰτίας λοιμώδους γενέσϑαι, ἢ καὶ ἄλλως ἀπὸ αἰφνιδίου πάϑους τινὸς , ὅϑεν ᾿Δπόλλωνι καὶ 
᾿Δρτέμιδι ἀνάπτεται, οἱ τοῦ τοιούτου ϑανάτου εἰσὶν αἴτιοι, τόξοις λεγόμενοι βάλλειν τοὺς οὕτω ϑνή- 

σχοντας. φησὶν οὖν xci ᾿πποχράτης ἐν τῷ περὶ ὀξέων, ὅτι τοὺς ὑπὸ ὀρϑοπνοίας καὶ χυνάγχης ἀπολο 
λυμένους ᾧοντο βλητοὺς εἶναι, διὰ τὸ αἴφνης δηλαδὴ xci μετ᾽ ὀδύνης τελευτᾶν. τροπιχῶς δὲ ὥς περ 
᾿Απόλλωνος τόξα, οὕτω xci Aoríuidog αἱ λοιμώδεις βολαί. δίδωσι δὲ ἢ τροπὴ καὶ τῷ ἔρωτι τόξον. 20 

3o 7; *Ó' αὐτὴ καὶ τὸν εἰς μέϑην οἶνον τόξα χαλεῖ χωμικώτερον ἐν τῷ, ἀέξονται φρένας ἀμπελίνοις τόξοισι 
δαμέντες. (Vers. 603.) ᾿Ενταῦϑα δὲ παρασημειοῦνται οἱ παλαιοὶ χεῖσϑαι διηγηματικὴν ἀναστροφήν. 
εἰπὼν γάρ, φασι, δώδεκα παῖδας ἐν μεγάροις ὀλωλέναν τῇ Νιόβη, τότε δὴ ἐπάγει τὸ φύσει πρῶτον, 
ἤγουν τὴν “προηγησαμένην τοῦ ὀλέϑρου αἰτίαν. τὸ, ὅτι ἰσάσχετο τῇ "hyroi. παρασημαίνονται, δὲ οἱ 
αὐτοὶ καὶ ὅτι OUY ἧττον τὸ τῆς Νιόβης πάϑος τοῦ κατὰ τὸν Πρίαμον. εἰ γὰρ χαὺ πλείους αὐτῷ παῖς 

δὲς wAovro, ἀλλὰ Νιόβη μὲν πάντων ἅμα ἐστέρητο, καὶ ἄϑρουν αὐτῇ τὸ κακὸν, ὃ δὲ οὐχ᾽ οὕτως." 
( Vers. 605.) Ὅρα δὲ ὅτι T& τὸ, ᾿Δπόλλων πέφνεν em ἀργυρέοιο βιοῖο, xol τὸ, ἼἌρτεμις ἰοχέαιρα, 
ἥνωταί πως κατὰ νοῦν' ἐκ βιοῦ γὰρ ioi χέονται" καὶ ὅτι πάνυ συντόμως ἡρμήνευσε, κατὰ Ti1507 

παρεξισοῦτο τῇ “1ητοῦ ἡ Νιόβη : λέγων" ἔφη δύο τεχεῖν, ἡ δὲ γείνατο πολλούς. τοῦτο δὲ καινότερον 

ἐσχημάτισται. ἀντὶ γὰρ τοῦ εἰπεῖν, ἔφη τὴν "ito μὲν δύο τεκεῖν, αὐτὴν δὲ πολλοὺς, ἤλλαξε τὸ 30 

σχῆμα. ( Vers. 509. ) “Τὸ δὲ, οἱ δὲ καὶ δύο ὄντες πάντας ἀπώλεσαν; ὅμοιόν ἐστι τοῖς κατὰ τὸν ᾿άχιλ- 

λέα. καὶ αὐτὸς γὰρ εἷς ὧν τῇ Θέτιδι τοὺς τῷ Πριάμῳ πολλοὺς ἀνήρει, καϑὰ χαὶ z0Ug τῆς Νιόβης 

&o'AnoAAov καὶ “Ἄρτεμις. ( Vers, 610.) Τὸ δὲ ἐννῆμαρ οὐ τῇ ἱστορίᾳ μόνον ἀλλὰ καὶ "τῇ Ὁμηρικχῇ 
προσλογιστέον γνώμῃ. φιληδεῖ γὰρ τῷ τοιούτῳ ἀριϑμῷ Ὅμηρος. παραμυϑεῖται δὲ τὸν Πρίαμον καὶ τὸ 
ἐν πολλαῖς ἡμέραις ἄταφον τῶν τῆς Νιόβης παίδων, οἷς ὁμοίως καὶ ὃ “Εχτωρ οὕτω κεῖται. ταῦτα δὲ 
καὶ τὸν Πρίαμον πλαγίως ὑποσεμνύνει ὡς ἰσασχόμενον ϑεοῖς, καὶ τὸν “χτορα δὲ, ὡς τοιούτου πα- 
τρὸς υἱόν" ἔτι δὲ καὶ τὸν Apo ὡς ἀνδρισάμενον αὐτὸν ἕνα χατὰ ᾿Απόλλωνα καὶ Apre. ἃ ἀπολο- 

γίαν δὲ αὐτὰ ἔχεν χαὶ ὑπὲρ τοῦ ἀτημέλητον ἐπὶ τοσοῦτον κεῖσϑαι τὸν ἽἙκτορα. εἰ γὰρ ἐπὶ τῆς Νιό- 7 
βης οὐδεὶς ἦν ϑάψαι τοὺς ἐκείνης νεκροὺς ἔνϑα πολὺ τὸ ὁμόφυλον, πῶς ἂν ἐν ἐχϑροῖς χηδεμονίας 

ὃ πολέμιος “Ἔχτωρ ἔτυχεν; Ov ἔδει καὶ κυσὶ καὶ οἰωνοῖς παραβληϑῆναι; ᾿Εν δὲ τῷ. ἔκχειντο ἐν φόνῳ, 40 
φόνον φασὶ τὸν τόπον, ἐν ᾧ οἱ φονευϑέντες ὁ ἔχειντο. Τὸ δὲ, λαοὺς δὲ λίϑους ἐποίησεν 0 Ζεὺς, ἀντὶ 
τοῦ λιϑίνους τὰς ψυχὰς ἐκείνους ἀπέδειξε xai σκληροὺς χαὶ ἀσυμπαϑεῖς. ἄτεγκτοι γάρ, φασιν, ἦσαν 
τῇ Νιόβῃ, ὀργιζόμενοι αὐτῇ, ἐπεὶ διὰ τὴν αὐτῆς ἀσέβειαν μικροῦ δεῖν πάντες ἂν ἀπώλοντο λοιμῷ. ἔχει 

“δέ τι καὶ ἀστεῖον 0 λύγος, εἴ περ ὃ μῦϑος μὲν λαοὺς ἐκ λάων, 0 ἐστι λίϑων, ποιεῖ, ὡς ἀλλαχοῦ εἴρηται, 
50 ἐνταῦϑα δὲ οἱ λαοὶ λίϑοι γίνονται. νοητέον δὲ ἐντεῦϑεν κατὰ ϑεραπείαν μυϑιλχὴν ὅτι, καϑάπερ νῦν 

οἱ λαοὶ λίϑοι ὡς ἀντὶ τοῦ τέγγεσϑαι εἰς ἔλεον σχληρυνϑέντες εἰς τὸ μὴ ἐλεεῖν, οὕτως ἀνάπαλιν οἱ Mo, 
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ἐχεῖ λαοὶ ἐποιήϑησαν., ὡς ἐξ ἀγριότητος xal τοῦ σκληροὶ οὕτως εἰναι μαλϑακισϑέντες εἰς τὸ ἥμερον. 

(Vers. 612.) Τὸ δὲ, ϑάψαν ϑεοὶ, τὸ ὑπὸ μειζόνων τινῶν ἀγαϑῶν ἀνδρῶν ταφῆναι τοὺς νεχροὺς 
ἐκείνους δηλοῖ, ὃ μὲν γὰρ λαὸς ἐσκληρύνετο, προὔχοντες δέ τινες, OUg εἰς γένος ϑεῖον οἱ παλαιοὶ 
ἀνῆγον, ἔϑαψαν ἐχνικήσαντες. (Vers, 615.) Τὸ δὲ, σίτου μνήσατο ] δὶς εἶπε, μὴ ϑεληήσας αλλάξαι 
τὴν λεχτιχήν. | ( Vers. 615. ) To δὲ Σίπυλον πόλις ἢ ὄρος Φρύγιον. ὃ πέρ οἴονταί τινὲς εἰναι τὸν νῦν 
λεγόμενον Kovbwav. περὶ τοῦτο τὸ ὄρος ̓ ἀχελῷος εἰναί τις δοκεῖ ποταμὸς, οὗ, φασὶν, 0 ποιητὴς ἐν- 
ταῦϑα μέμνηται, εἰπὼν uas τινὰς, αἵ ἀμφ᾽ Agel gov ἐῤῥώσαντο, τουτέστιν ἐῤῥωμένως ἐκινήϑη- 
σαν, 0 ἐστι κινοῦνται. ὃ neg ἀντίϑετόν ἐστι πρὸς τὸ, ϑεάων ἐ ἔμμεναι εὐνὰς, 0 περ ix τοῦ, ὅϑε φασὶ 
Τυφωέος ἔμμεναι εὐνὰς, παραπέφρασται. εὐνάζονται μὲν γὰρ αἱ νύμφαι αὗται κατὰ τὴν ἐν Σιπύλῳ 
διατριβὴν, ῥώονται δὲ κατὰ τὸν AysAQov. καινὸν δὲ οὐδὲν ὁμωνυμεῖν τὸν Aythgov τοῦτον τῷ Aito- 
λικῷ. καὶ γάρ τοι xai "περὶ Θετταλίαν ᾿αἰχελῷος ποταμὸς ἱστόρηται. εἰ μὴ ἄρα τις, ὡς καὶ προεγράφη, 6o 
᾿ἀχελῷον ἁπλῶς τὸ ὕδωρ καὶ ἐνταῦϑα νοεῖν βούλεται, ὡς εἶναι τῷ λόγῳ τούτῳ τὰς IViióeg ἁπάσας 
νύμφας ᾿Ἡχελωίδας. τινὲς δὲ τὸν ἐνταῦϑα εἰρημένον ᾿ἠχελώιον ᾿ἀχελήιον γράφουσι , “λέγοντες ποτα- 
μὸν εἶναι ἀπὸ Σιπύλου εἰς τὴν τῶν “Σμυρναίων ῥέοντα γῆν. τὸν δὲ ᾿Αχελῷον ἀπὸ τοῦ ἄχη λύειν ἐ ἐτυμο- 
λογοῦσι τινές. ( Vers. 014.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τριῶν τούτων κειμένων ἐν τοῖς ῥηθεῖσι, τοῦ ἐν πέτρῃσι, τοῦ 
ἐν οὔρεσι, τοῦ ἐν Σιπύλῳ, τὸ μὲν ἐν οὔρεσι διασαφητικόν ἐστι τοῦ ἐν πέτρῃσι, τὸ δὲ ἐν Σιπύλῳ ἀμφοῖν 
ἐκείνοιν ἐστὶν ἐφερμηνευτικὸν, χαταβεβηκὸς ἐξ ἀορίστου πληϑυντικοῦ εἰς ὡρισμένον ἑνικόν. ἡ δὲ τῆς 
Νιόβης ὕστερον ἀπολίϑωσις καὶ τὸ ἐκεῖϑεν δάκρυον δο" χεῖ ἐνταῦϑα ὑπαινιχϑῆναί πως τῷ ποιητῇ πρὸς. 308 
ἀλήϑειαν διὰ τοῦ, λαοὺς δὲ λίϑους ποίησε Κρονίων. ὡς γὰρ ἐκείνους ἐῤῥέϑη ἀπολιϑωϑῆναι ἢ 

20 πρὸς τοὺς κειμένους ἄτεγκτον καὶ ἀνεπίστροφον καὶ ἀπαϑὲς, οὕτως ἂν κατ᾽ ἄλλον λόγον ἀπολιϑω- 
ϑῆναι καὶ ἡ (Νιόβη νοηϑείη ὡς εἰς ἀφωνίαν 7) καὶ παντελῆ ἀναισϑησίαν χαὶ ἠλιϑιότητα μεταπεσοῦσα 
τῇ τοῦ πένϑους ὑπερβολῇ, δάκρυον δὲ c ὅμως ἐκπέμπουσα τῇ συνοχῇ τῆς ψυχῆς ἐν τῷ τοὺς παῖδας φαν- 

τάζεσϑαι. φέρεται δὲ γρῆσις, ὡς χαὶ ὃ κωμικὸς Φιλήμων λέγει, ὕτι λίϑον μὲν τὴν Νιόβην μὰ τοὺς 

ϑεοὺς οὐδέ ποτ ᾿ἐπείσϑην , οὐδὲ νῦν πεισϑήσομαν ὡς τοῦτ᾽ ἐγένετο καὶ κήδεα πέσσει, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῶν κα- 

χῶν τῶν συμπεσόντων χαὶ τοῦ συμβάντος πάϑους οὐδὲ λαλῆσαι δυναμένη πρὸς οὐδένα προσηγο- 
ρεύϑη διὰ τὸ μὴ φωνεῖν λίϑος. καὶ τοῦτο uiv οὕτως. ὃ δὲ ““υδὸς φησὶν ὅτι ᾿ΑΙσωνίδης ἐρασϑεὶς αὐτῆς 

μὴ πειϑομένης τὸν οἶχον ἐνέπρησε v, ἡ δὲ φεύγουσα ηὔξατο λιϑωϑῆναι, καὶ ἐλιϑώϑη. Παλαιράτῳ 

δὲ δοκεῖ ἄγαλμα Νιόβης ἑστάναι ὕλης orto: ἃς, 0 τῇ κάτωϑεν ἕως καὶ εἰς ὀφϑ αλμοὺς “συντρήσει διά τινων 

ἀνωγέων ὕδωρ ἀναϑλίβον κατά τινὰ μήχα "γὴν διηϑεῖ αὐτὸ διὰ τῶν ἐν τοῖς ὀφϑαλμοῖς πυκνῶν πόρων 

3o εἴτ᾽ οὖν τρημάτων, ὡς δοκεῖν ἐχεῖϑεν καταῤῥέειν δάκρυον. ἕτερον δὲ ἄκρον τι πετρῶδες περὶ τὸ Σίπυ- 

λον εἶναι φασὶν, ὅ περ ἄχρον φαντασίαν τε γυναικὸς πέμπειν τοῖς πόῤῥω καὶ ὕδωρ καταλείβειν , xai 

οὕτω μῦϑον διαδοϑῆνσι, τὴν INiofv εἰς ἐκεῖνον τὸν λίϑον μεταβεβλῆσϑαι, καὶ καταστάζειν ἔτι 
δάχρυον, πενϑοῦσαν ἐπὶ τῷ τῶν παίδων ὀλέϑρῳ. καὶ τοιοῦτον μέν, φασι, τὸ ἀκρωτήριον τοῖς ἔκαϑεν 
βλέπουσιν" εἰ δέ τις πελάσει - ἐσχέδασται ῇ φαντασία, καὶ ὁρᾶται τὸ ἀχριβὲς, πέτρα δηλαδὴ, ἀφ᾽ 

ἧς ὕδωρ ἐχπιδύον κάτω φέρεται. οὕτω ϑεραπεύει τὸν μῦϑον τῶν τις παλαιῶν ἐποποιῶν, εὖ μὲν 
ποιῶν, καϑόσον τὸ τοῦ μύϑου γοσοῦν ϑεραπεύε L, οὐ μὴν εὐστοχῶν τοῦ τῇ ποιήσει πρέποντος σκοποῦ, 

ποιητοῦ γὰρ ἴδιον ἀπαραμυϑήτους Lea ics μύϑους, καὶ ἄλλοις μὲν ἀφιέναι ὑπονοεῖν ἀλληγορίαν, 

αὐτὸν δὲ τὸ φαινόμενον λέγειν, καὶ τοῦ ὡς ἐν μύϑῳ πιϑανοῦ μόνου γίνεσθαι, μὴ ἐξαφανίξειν δὲ δι᾿ 
ἀλληγορίας αὐτὸν, πλὴν & που λέξεις τινὰς παραῤῥίψει, λαβὰς διδοὺς εἰς ἀλληγορίαν, ὃ καὶ Ὅμηρος 

δρϑποιεῖ, ὃς κἀνταῦϑα τὴν τοιαύτην ϑεραπείαν τοῦ xarà τὴν ἀπολίϑωσιν μύϑου ἐνέφηνεν ἐν τῷ ΡῪΥ 

σϑῆναι Σιπύλου καὶ πετρῶν ὀρεινῶν χαὶ Νηίδων νυμφῶν. τοιαῦται γὰρ αἱ ἀμφ᾽ dh Qov, ὡς εἴρη- 20 
ται. ὅτι δὲ τοῖς τῶν ὀρέων ἄχροις φαντασίαι ζῴων ἐμφαίνονται δηλοῦσι xai παῖδες ζωγ ράφων, χέιρο- 

γραφοῦντες μιμητικῶς τὴν ἀλήϑειαν. γράψαντες γὰρ ὄρος ἐμφαντάξουσι. τεχνικῶς διὰ τῶν χρωμά- 

των τοῖς ἄκροις λεόντων 7 ἤ τινων ἑτέρων ζῴων μορφᾶς. καὶ τοιαῦτα μὲν χαὶ ταῦτα. εἰχὺὸς δὲ xci μετὰ 

τὸν ὕλεϑρον τῶν παίδων ταχὺ τὴν “Νιόβην ϑανοῦσαν καὶ κατορυγεῖσαν, εἶτα σεεγανωθεῖσαν, λίϑοις 

τὸ πᾶν, ὁποῖόν τι καὶ περὶ τὸν "Lxropog γενήσεται τάφον, τοιούτῳ μύϑῳ ἐντεῦϑεν uy ραφῆναι. 

10 
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ἐνάγει δὲ εἰς νοῦν τοιοῦτον καὶ “Σοφοκλῆς, ὃς τὴν ᾿Αντιγόνην οὕτω χατορυχϑεῖσαν, t ὕτι τὸν ἀδελφὸν 

Πολυνείχην ταφῇ καϑωσίωσε, τῇ Νιόβη παρείκασε. φέρεται δὲ χαὶ ἀστεῖον ἐπὶ τῇ Νιόβῃ ἐπίγραμμα 
τοῦτο. ὁ τύμβος οὗτος ἔνδον οὐκ ἔχει νέχυν" ὃ νεκῥὸς οὗτος ἐκτὸς οὐχ ἔχει τάφον" ἀλλ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ 
vexQóg ἐστι xai τάφος. καὶ μήποτε Σοφοκλῆς καὶ τούτου τὴν ἀρχὴν ἐνδέδωκεν, ἔνϑα" φησὶν ἐν πε- 
τραίῳ τάφῳ τὴν Νιόβην δαχρύειν. (Vers. 617. ) To δὲ, χήδεα πέσσει, ὅμοιόν ἐστιν, ὡς καὶ προεΐ- 

ρηται, τῷ, ἄλγεα ἐν ϑυμῷ καταχεῖσϑαι ἐάσομεν. (Vers. 619.) Τὸ δὲ χλαίοισϑα δηλοῖ xai τοῖς 
εὐχτικοῖς ῥήμασι προσέρχεσϑαι τὴν Oa ἐπέχτασιν. (Vers. 620.) Τὸ δὲ, πολυδάχρυτος δέ TOL ἔσται, 

80 ἢ ἀφε"λῶς οὕτως εἴρηται ὡς τῆς ἐνταῦϑα ἀποχῆς τοῦ δακρίου πολλῆς ἀναῤῥαγησομένης éd, ἢ δηλοῖ 

ὡς ἐνταῦϑα μὲν οὐ πολὺ γέρας τῷ κειμένῳ, ἑνός τινος ἐπ᾿ αὐτῷ δαχρύοντος, ἐν δὲ Τροίᾳ πλεῖον τὸ 
γέρας. πολλῶν δαχρυόντων. ( Vers. 621.) Ὅτι καὶ ἐνταῦϑα τὸ ἡρωιχὸν αὐτοδιάκονον φαίνεται. ἐν 
οἷς ᾿ἀχιλλεὺς αὐτὸς ἀναΐξας δὲν ἄργυφον σφάζει διὰ τὸν γέροντα" ἔνϑα γοργῶς, χαϑὰ καὶ ἀλλαχοῦ, 
διασχευάζων τὰ κατὰ τὴν δαῖτα, καὶ τῷ στενῷ τοῦ pine συνεπιτέμνων τὸν λόγον, φησίν" ἕταροι 
δ᾽ ἔδερόν τε xai ἄμφεπον εὖ κατὰ κόσμιον, μίστυλλόν τ᾽ ἂρ ἐπισταμένως πεῖράν τ ̓  ὀβελοῖσιν, ὥπτησάν 

4o τὲ πελριφραδέως, ἐρύσαντό τὲ πάντα. Αὐτομέδων δ᾽ ἄρα σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ καλοῖς ἐν xa- 
νέοισιν" ἀτὸρ κρέα νεῖμεν Andes. ᾿Ενταῦϑα δὲ ὅρα τὸ ἄργυφον ἐπὶ προβάτου: τεϑὲν, ὥστε οὐχ ἐπὶ 
μόνου ἱματίου παρὰ τὸ λευχὸν τοῦ ὕφους ἡ λέξις κεῖται, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ζῴου ἀργοῦ φανῆναι, ἤτοι λευ- 
χοῦ, τραπέντος ὡς χαὶ ἐν τῷ, ἀργύφεον σπέος, ““ἰολικῶς τοῦ ὁ εἰς TO V. οὐκ πὰρ 622.) Τὸ δὲ sv xci 

τὸ κατὰ z00u0Y, τῆς αὐτῆς ἐννοίας εἰσίν. (Vers. 625.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτε ἐκ τοῦ ÜpnjovxoU. μιστύλλειν 

50 οὗ μόνον, ὡς χαὶ ἐν ἄλλοις ἐῤῥέϑη, τὸ μιστυλᾶσϑαι παρῆκται *xora τινὰ ἐμφαινομένην ἀμυδρὰν 
ὁμοιότητα, ὃ παρὰ τῷ κωμικῷ κεῖται, ἀλλὰ καὶ ἡ ἢ μιστύλη, 5n » qao, καὶ μύστρος λέγεται, ὡς δηλοῖ 

παρὰ τῷ δειπνοσοφιστῇ τὸ, δοϑέντων μύστρων χρυσῶν, καὶ τὸ, ἀλφιτοπώλαις, μυστριοπώλαις, καὶ 
ἑξῆς. δῆλον δ᾽ ὅτι ὑποκοριστικὲν τὸ μυστρίον, ὅϑεν οἱ μυστριοπῶλαι.  ( Vers. 624.) Τοῦ δὲ ὀπτᾶν 
πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα προῆχται, xci ἡ παρὰ τῷ ᾿Αϑηναίῳ δὲ ὀπτήσιμος γογγυλὶς, ἤγουν ἐπιτηδεία 
ὀπτᾶσϑαι. (Vers 626.) Τὸ δὲ νεῖμε, ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν. ἐπένειμεν. ἔστιν εἰπεῖν καὶ νεμήσασθϑαι, 

600g δῆλον ἐκ τοῦ, τὰ δὲ λοιπὰ χρέα νεμησάμεϊνοι. τοῦτο δὲ xol νωμῆσαι οἷδε λέγειν ὃ ποιητής. 
( Vers. 629.) Ὅτι Πρίαμος μετὰ τὸ φαγεῖν χαϑήμενος ϑαύμαζ᾽ ᾿Αἀχιλῆα, ὅσσος ἔην οἷος τε" ϑεοῖσι 
γὰρ ἄντα ἐῴχει. εἶτα ἀντιστρέφων τὸ ϑάμβος ὃ ποιητὴς (Vers. 631.) φησίν" αὐτὰρ Πρίαμον ϑαύ- 
καζεν ᾿Δχιλλεύς, εἰσορόων ὄψιν T ἀγαθὴν καὶ μὔῦϑον ἀχούων" αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐς ἀλλήλους 
——— ζητεῖ κοιμηϑῆναι ὁ 0 m: ὡς ei — εἰπὼν ὅσα χαί τις ἐν ^- ὦ μείνας. ἐπὶ 

3θθὕπνῳ ὑ ὑπὸ γλυχερῷ onto Roco Gras OU γάρ πω μύσαν 060€ ὑπὸ Ud. ἐμοῖσιν, ἐξ οὗ σῆς 
ὑπὸ χερσὶν ἐμὸς παῖς ὥλεσε ϑυμόν" ἀλλ᾽ ἀεὶ στενάχω, καὶ κήδεα μυρία πέσσω αὐλῆς ἐν χόρτοισι κυλιν- 
δόμενος κατὰ χόπρον᾽ νῦν δὴ καὶ σίτου πασάμην, 0 ἐστιν ἐγευσάμην. καὶ αἴϑοπα οἶνον λαυχανίης 
χαϑέηκα, τουτέστι λαιμοῦ, ὡς προγέγραπται ἐν τῷ φόνῳ τοῦ “Ἕχτορος" πάρος γέ μὲν οὔτι πεπάσμην. 
μέγα τοίνυν εἰς οἶχτον χαὶ τὸ διὰ τοσούτων ἡμερῶν καὶ ἄὔπνον διατελέσαι τὸν γέροντα πενθοῦντα καὶ 
μηδέν τι πάσασϑαι. ᾿Ιστέον δὲ ὡς εἶχε μὲν ἀπαγαγεῖν Ὅμηρος αὐτίχα νῦν τοῦ ναυστάϑμου τὸν Πρία- 

μον" ἐπεὶ δὲ τὸ ὑπνῶσαι αὐτὸν παρὰ τῇ σκηνῇ τοῦ ᾿Αχιλλέως ἔχει χαὶ αὐτὸ “ἀγαϑὴν λόγου τριβὴν, 
πλάττει χαὶ τοῦτο πιϑανῶς. ( Vers. 630. ) doréov δὲ καὶ ὅτι τὸ, ὅσσος Égv οἷός τε, τῷ ἀορίστῳ τῆς 

φράσεως αὔξει τὸν τοῦ ἥρωος ἔπαινον. ἐμφαίνει, γὰρ μὴ ἂν εἶναι ócov περιηγήσασϑαι τὰ ἐχείνου &x- 

φραστιχῶς. Τὸ δὲ, ϑεοῖσιν ἄντα ἐῴκει, δμοιοῖται μὲν πρὸς τὸ, oe εἰς ὦπα ἐῴκει, βούλεται δὲ 

ϑεοειδέα τὸν ᾿Αχιλλέα εἰπεῖν, καὶ ἔστι τὸ, ϑεοῖς ἐοιχὼς, περίφρασις τοῦ ϑεοειδής. ( Vers. 632.) To 

1008, εἰσορόων ὕψιν ἀγαϑὴν καὶ μῦϑον &*zovav, δοκεῖ παραφρασϑῆναι ἐχ τοῦ, ὅσσος ἔην οἷός τε ὡς 
χαὶ τοῦ Πριάμου ϑαυμαστοῦ OyTOQ χατὰ τὸν ᾿Αχιλλέα, Ἱ ἵνα ἡ μὲν ὄψις εἴη δηλωτιχὴ τῆς ἐν τῷ ὅσσος 

πόσοτητος, ἡ δὲ ἐν μύϑοις δεξιότης τῆς ἐν τῷ οἷος ποιότητος. (Vers. 635.) Τὸ δὲ λέξον avri τοῦ 
xoiunoov, κελεύσας ὑποστρωϑῆναί μοι, δηλαδὴ λέχος. “ἐπεὶ δὲ ὁμώνιμον ἄλλως τὸ λέξον, διασαιρεῖ 

ἐπαγαγὼν. ὄφρα ὕπνῳ ταρπώμεϑα χαὶ ἑξῆς: (Vers, 636,) Τοῦ δὲ, ὕπνῳ ταῤπώμεϑα, ὁμοιότης ἄγω- 
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τέρω ἐν τῷ, τάρπησαν ὁρόωντες, o ταὐτόν ἐστι τῷ τάρπησαν τῇ ὄψει. (Vers. 637.) Τὸ δὲ, οὐ γάρ πω 
μύσαν 0006, μύσιν λέγει τὴν ἐπὶ ὕπνῳ. ἄλλως γὰρ οὐκ ἂν εἴη ἀληϑὴς ὃ λόγος. ( Vers, 63. ) Τὸ δὲ 

χήδεα πέσσειν, ῥηθὲν κανταῦϑα ὡς καὶ ἐπὶ Νιόβης, τὸ καίριον δηλοῖ τῆς φράσεως , OU ἣν ἡ ἐπιμονή. 
(Vers. 640. ) Τὸ δὲ. αὐλῆς ἐν χέρτοις, περὶ οὗ κεῖταί τι καὶ ἐν ταῖς λιταῖς οἱ μέν φασιν ἐν τοῖς πε- 

ριχωρήμασι τῆς αὐλῆς, ἔνϑα χόρτοι τὰ πολλὰ φύονται, & mte εὐρεῖα ἡ αὐλὴ καὶ χόπροις πίων, οἱ δὲ 

περιφραστικῶς ἁπλῶς ἀντὶ τοῦ ἐν τῇ αὐλῇ, ὡς ἀπὸ ἀρχαίου ἔϑους à ἀγροτιχοῦ, Ot τὰς αὐλὰς περιορί- 
ζοντες χόρτοις περιέγραφον, ἀφιέντες αὐτομάτως φύεσϑαι. αὐτούς. (Vers. 641.) Τὸ δὲ, σίτου πα- 

σάμην, περίφρασίς ἐστι τοῦ ἔφαγον, ὡς xoi τὸ αἴϑοπα οἶνον xai ἑξῆς τοῦ ἔπιον. ( Vers. 642. ) Τὸ 

oU πάρος γε μὲν οὔτι πεπάσμην, ἀλλαχοῦ "παρῳδηϑὲν ἐπὶ ἀχοῆς, ἐῤῥέϑη, πάρος γε μὲν οὔτι πε- 20 

10 πύσμην. ἤγουν οὐδέν τι προέμαϑον. Τὸ δὲ καϑέηχα, πάνυ ἐστὶ καιριώτατον. ἀνίησι μὲν γὰρ ὁ ἐξε- 

μῶν" ó δὲ ἐσϑίων καὶ πίνων καϑίησι πάντως τοῦ λαιμοῦ. ( Vers. 645) Ὅτι σαφῶς χαὶ ἐνταῦϑα 

δηλοῦται. τί ἐστιν ἡ αἴϑουσα, ὅτι δηλαδὴ ἐξωτάτω πρὸς τῇ αὐλῇ τόπος, ἐν ᾧ ἀναγκαίως καταχοιμί- 

ζεται Πρίαμος, ὡς ἂν ῥᾷον πιϑανῶς ἀναχωρήσῃ. προϊὼν δὲ τὴν αἴϑουσαν ngódouóv φησιν ἐν τῷ, 

οἱ μὲν ἐν προδόμῳ δόμου χοιμίσαντο , 0 πὲρ καὶ κάλλος ἔχει φράσεως, ὁποῖον τὸ, Σαμία μία, καὶ τὰ 

τοιαῦτα. ᾿Εν τούτοις δὲ ἑρμηνεύων τὴν διάϑενσιν τῆς στρωμνῆς φησί" δμωῇσι κέλευε, δέμνι᾽ ὑπ᾽ αἷ- 3o 
ϑούσῃ ϑέμεναι, καὶ ῥήγεα καλὰ πορφύρεα ἐμβαλέειν, στορέσαι € ἐφύπερϑε τάπητας, χλαίνας T ἐν- 

ϑέμεναι οὔλας καϑύπερϑεν ἔσασϑαι, τουτέστιν ἐνδύσασϑαι. ταῦτα δὲ καὶ ἐν Οδυσσείᾳ κεῖνται ὁμοίως. 
( Vers. 645.) Καὶ ὅρα ὅτι τε ταὐτὸν τὸ ἐμβαλεῖν xal τὸ ἐνΘθέμεναι. ὃ πὲρ δὶς 6 ἔφη ὃ ποιητὴς διὰ τὸ 

τῆς λέξεως ἐ ἐν ποιήσει καίριον καὶ ὅτι ὑπόκειται μὲν τὰ δέμνια; ἐπιβέβληται δὲ τὰ ényte, ἐστορέσϑη- 
20 σαν δὲ οἱ τάπητες ὕπερϑεν" ἐπιφανείας γὰρ τὸ στόρεσμα πανταχοῦ" ἔτι δὲ ὕπερϑεν αἱ "χλαῖναι, ὡς áo 

ὑποχεῖσϑαι μὲν δέμνια δίκην κλίνης, καὶ ῥήγεα χάριν ἀναπτώσεως, ὑπερκεῖσϑαι δὲ δ νὴ μὲν εἰς 

σχέπην κατά τινας, χλαίνας δὲ εἰς ἔνδυσιν. (Vers. 644.) Δῆλον δὲ ὡς δέμνια ἐκ μέρους καὶ ἡ ὕλη 
στρωμνὴ λέγεσϑαι εἴωϑε. παρὰ δὲ iA Διονυσίῳ καὶ ἑτέροις φέρεται καὶ ταῦτα. δάπιδες, στρώματα 
ἄττα. Φερεχράτης" ὃ χορὸς δ᾽ αὐτοῖς εἶχε δάπιδας ῥυπαρὰς xoi στρωματοδέσματα. λέγουσι δέ, φησι, 
καὶ ἐν τῷ ταῖ τάπιδας. καὶ δάπητας δέ, φησιν, ἔλεγον οἱ παλαιοὶ τὰ ἐπιβόλαια. οἱ δὲ νεώτεροι τά- 

πητας ἐν δυσὶ ταῦ, τῷ κατὰ τὴν ἀρχὴν, τῷ κατὰ τὸ τέλος. ὅτι δὲ οἱ τάπητες οὐ σχέπουσιν, ὡς ἐῤῥέϑη, 
1510ἀλλ᾽ ὑπόχεινται μᾶλλον, ὡς καὶ ἡ ἐτυμολογία δηλοῖ, παρὰ τὸ πατεῖσϑαι γὰρ γίνονται, πολλαχοῦ φαί- 

νεται. εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν καὶ πρὸ μιχροῦ. ( Vers. 645.) Τὸ δὲ στορέσαι, καϑὰ καὶ τὸ στρῶσαι, 
καὶ ἐπὶ λίϑων λέγεται, ὡς δηλοῖ τὸ, ἔστρωσε λίϑοις τὴν ὁδὸν, χαὶ τὸ, λίϑοις κατεστόρεσαν μεγά- 

30 λοις τὸ τοῦ “Εχτορος σῆμα᾽ καὶ ἐπὶ σανίδων δὲ, ἐξ ὧν τὸ ἐν νηὶ κατάστρωμα" καὶ ἐπὶ χυμάτων δὲ 
γαλήνης ἡ λέξις χεῖται. ( Vers. 644.) Ὅτι δὲ ῥήγεα κυρίως τὰ βαπτὰ, καὶ τίνες αἱ οὖλαι χλαῖναι, ἐν 5o 
ἄλλοις εἴρηται. ( Vers. 648.) Ὅτι ἐν τῷ, ἐστόρεσαν αἱ δμωαὶ λέχε᾽ ἐγκονέουσαι, φασὶν οἱ παλαιοὶ 
ὡς τὸ πογεῖν καὶ ἐνεργεῖν Ιαχῶς ἐγχονεῖν λέγεται, ὥς περ καὶ τὸ ὅπως ὕχως, xci τὰ ὅμοια. δουλίδων 
δὲ καὶ ἐνταῦϑα ἔργον τὸ τοιαῦτα διακονεῖν. παρὰ δὲ τοῖς μεϑ' Ὅμηρον καὶ ἄνδρες οὕτως ὑπούργουν, 

ὡς καὶ οἱ στρῶται δηλοῦσιν οἱ παρὰ Πέρσαις. ( Vers. 649.) Ὅτι ἐπικερτομέων ὁ ̓ Αχιλλεὺς, τουτέστι 

μετρίως χλευάζων, εἶπε τῷ Πριάμῳ" ἐκτὸς μὲν δὴ λέξο, τουτέστι κοιμήϑητι, γέρον φίλε" μή τις 

᾿Ἡχαιῶν ἐνθάδ᾽ ἐπέλϑησι βουληφόρος, οἵ τέ μοι ἀεὶ βουλὰς βουλεύουσι παρήμενοι, ἡ ϑέμις ἐστί" τῶν 

εἴ τίς σὲ εἴδοιτο ϑοὴν διὰ νύχτα μέλαιναν, αὐτίκ᾽ ἂν ἐξείποι τῷ βασιλεῖ, xai χὲν ἀνάβλησις λύσιος 

vex polo γένοιτο, τουτέστιν ἀναβολὴ καὶ ἀργία" ὃ δὴ μάλιστα δάκνει τὸν )έροντα. xci οὕτω μὲν ὁ Api 

40 λεὺς, ovx ἀληϑὴ λέγων: ἀλλ ὑποπαίζων. καὶ, ὡς εἰπεῖν, λέων xoi οὗτος γελῶν. " EvÓa καὶ σημείω- 

σαι τὸ κερτομεῖν, οὐ τραχύτητα ἔχον ὑβοιστικὴν 1, ἢ ὀγνειδιστιχὴν, ἀλλ εἰσήγ pe φόβου ψευδοῦς, ἵνα 

μὴ ὃ γέρων βασιλεὺς λυπηϑῇ ὡς ἔξω παραῤῥιπτούμενος. EN ὁμῆς δὲ ἐν τοῖς ἑξῆς ὁποῖος ἂν xol εἴη 

αὑτὸς εἴτε Ó κατὰ ἀλληγορίαν ἐνδιάϑετος εἴτε χαὶ ὁ τοῦ μύϑου εἴτε xai ó “χαϑ' ἱστορίαν ὑπονοούμενος, 6o 

μείζω φόβον ἐπισείει τῷ γέροντι, εἰπὼν, ὡς νῦν μὲν φίλον υἱὸν ἐλύσαο, πολλὰ δ᾽ ἔδωχας" σεῖο δέ xtv 

ζῴου xai τρὶς τόσσα δοῖεν, ὡς εἰχὸς, ἄποινα παῖδες τοὶ μετόπισϑε λελειμμένοι, αἴ χε βασιλεὺς γνοίῃσιν 

γνώωσι δὲ πάντες yaoi. καὶ τοῖς λόγοις τούτοις ᾿“χιλλεὺς μὲν τὸν γέροντα 7 πιϑανῶς ἔξω κοιμίξει. 
ΟΟΜΜΕΝΤΟῚΙΝ Ir1An. Tox. IV. Bbb 
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Louis δὲ εἰς ὁδὸν ἀφυπγίζξει δείσαντα, ὡς δηλοῦταν ἐν τῷ, ἔδδεισε δ᾽ ὃ γέρων, ὃ δήπου καὶ ἐπὶ Χρύσου 

εἴρηται. καὶ διὰ τοῦτο μηδὲ συνταξάμενον τῷ Ap ὡς οὐδὲ ὁ Τηλέμαχος Νέστορι ἐν τοῖς κατὰ τὴν 

13970Ὀδύσσειαν. ταῦτα δὲ otxovopiau εἰσὶ τοῦ ποιητοῦ εἰς τὸ λα" Ociv τὸν Πρίαμον ὥς περ ἐλϑόντα, οὕτω, καὶ 
» 
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ἀπελϑόντα, μὴ καὶ ἁλοὺς πράγματα παρέξει Ὁμήρῳ εἰς τὸ πιϑανεύσασϑαι δεξιῶς τὴν αὐτοῦ λύσιν. 
(Vers. 652.) ᾿Ιστέον δὲ ὕτι ἐν οἷς ὃ ̓ Δχιλλεὺς κερτομεῖ, δοκεῖ καὶ σεμνύνεσθαι, βεβαιῶν ὡς πάντα δι᾽ αὐὖ- 
τοῦ γίνεται, καὶ ὡς πάντες πρὸς αὐτὸν φοιτῶσι, ϑρυπτόμενος πρὸς τὸν γέροντα, ἵνα καὶ ἡ ῥηθησομένη 
τῆς μάχης ἀνοχὴ πιστὴ δόξῃ αὐτῷ. Ὅρα δὲ ὡς χαὶ Ζωίλῳ καὶ ἄλλοις ἐπηρεασταῖς τόπους ἀνασχευῆς ἐν 
τῇ ῥαψῳδίᾳῳ ταύτῃ δέδωκεν ' Ὅμηρος. δοκεῖ γὰρ οὐ πιϑανὸν ἐϑελῆσαι γύκτωρ τὸν Πρίαμον ἐπιβαλεῖν τῷ 
γαυστάϑμῳ μὴ φϑάσαντα πρεσβεύσαι καὶ σχεῖν ἐνδόσιμον. ἔτι δὲ καὶ τὸ λαϑόντα τοὺς νυκτοφύλακας 
εἰσελϑεῖν , καὶ τὸ, ἔσω τῆς τοῦ ᾿Αχιλλέως γενέσϑαι χλισίας οὕτω χατησφαλισμένης. χαινότατον δὲ καὶ 

τὸ πεῖσαι τὸν ἄγριον, καὶ λόγοις ϑέλξαι τὸ ϑηρίον. τὸ δ᾽ 9v 0 ̓ Αχιλλεύς. ἀπίϑανον δὲ καὶ τὸ τολμῆσαι 
τὸν γέροντα παῤῥησιάσασϑαι τὴν δέησιν, καὶ ἐπὶ τῷ υἱῷ δὲ παϑήνασϑαι, οὗ καὶ μνήσασϑαι μόνον 
ὥκνει ὃ ἥρως, καὶ τὸ μὴ ὑποπτῆξαι, ὡς εἰ xoi τὸν ᾿Αἰχιλλέα πείσει, ἀλλ᾿ ὃ βασιλεὺς ἴσως αὐτὸν 
συσχῶν, ἢ λύτρα μυρία, "λήψεται, ἢ ἀλλὰ καὶ τὴν “Ἑλένην προσαπαιτήσας λάβοι. ἔχει δ᾽ ἀπορίαν 
χαὶ ὃ κατὰ τὸν γέροντα ὕπνος, xol πῶς ἔλαϑεν ἐπανερχόμενος, καὶ πῶς ὃ "Exrog ἄταφος ἐπὶ πολὺ 
χείμενος χαὶ γυμνὸς δὲ περιδλκόμενος οὔτε ὦζεν ἄρτι, καὶ οὐδὲ ἀπεδρύφϑη τῶν σαρχῶν. ταῦτα δὲ 

πάντα χαὶ ὅσα τοιαῦτα ὑποχρουσάμενος τοῖς Ὁμηρισταῖς ὃ ποιητὴς αὐτὸς αὖϑις ἐπελύσατο διά τε 
ϑείων προσώπων καὶ διὰ λόγων δεξιότητος xol δι᾽ ὀνείρου καὶ ἑτεροίων τρόπων ἐθάδων αὐτῷ, χαϑὰ 
δέδεικται. ὡς δὲ φιλοτιμότερον 0 Adele ἐῤῥητόρευσεν ἐπιδεικνύμενος τῷ σοφῷ γέροντι, δέδεικται 
καὶ αὑτό. (Vers. 650.) Ὅρα δὲ ὅτι τὸ συσσίτιον καὶ τὰ δῶρα οὕτω χασήλλαξδοῦ τῷ Αχιλλεῖ τὸν 
Πρίαμον, ὥστε κατὰ ' EguoU ἔργον καὶ ἑταιρίσασϑαι καὶ γέροντα φίλον αὐτὸν προσειπεῖν. Τὸ δὲ ῥη- 
Oy λέξο ἐκ τοῦ ἐλελέγμην ἐλέλεξο κλιϑὲν, κατὰ τὸ ἐτέτυψο, ἀφαιρέσει πηιητικῇ τῶν αὐξήσεων, ὅμως 
οὐ χρηστόν ἐστι λέξει πεζῇ. ( Vers. 652.) Ὅρα δὲ καὶ τὸ ἐπέλϑῃσιν ἀντὶ τοῦ ἐπ᾽ ἐμὲ ἔλϑη, ἀσύνηϑες 
ὃν τοῖς μεϑ' Ὅμηρον. αὐτοὶ γὰρ μάχιμον λέξιν ταύτην οἴδασιν, οἷον, ἐπῆλϑε στρατός. ( Vers, 651.) 
Τὸ δὲ βουληφόρος προσηγοριχῶς ἔχει, ἀντὶ πληϑυντιχοῦ γὰρ εἴρηταί πως, ὡς δηλοῖ τὸ οἵ τέ μοι αἰεὶ 
καὶ ἑξῆς. Τὸ δὲ, βουλὰς βουλεύουσιν, ᾿Αττικῶς κεκίνηται, ὡς πολλαχοῦ εἴρηται. Τὸ δὲ, καϑὰ ϑέμις 
ἐστὶ, καὶ τὸ αἰεὶ, τῆς τοῦ ᾿Ζχιλλέως ἐστὲ σεμνότητος) ὡς ἀεί τε τῶν βουληφόρων περὶ αὐτὸν ἀϑροιζο- 
μένων, xai ὡς ϑεμιτὸν ὃν οὕτω γίνεσϑαι διὰ τὸ περιφανὲς τοῦ ἥρωος. ( Vers. 652.) Τῆς δὲ ἀναβλή- 
σεως ϑέμα τὸ παρ᾽ ᾿Ησιόδῳ ἀναβάλλεσθαι, ὅϑεν καὶ ὃ ἀμβολιεργός. ( Vers. 655.) Ὅτι οὕτω φιλίως 
ἔσχεν ὁ ̓ ᾿Δχιλλεὺς τῷ ἱκέτῃ Πριάμῳ, ὡς καὶ ἐρωτῆσαι αὐϑορμήτως ἐκεῖνον, ποσσῆμαρ μέμονας χτερεῖ- 
ζέμεν * Ἔχτορα δῖον; ὄφρα τέως, ἤγουν ἐν τοσούτῳ, αὐτός τε μένω χαὶ λαὸν ἐρύχω, ὡς πολέμαρχος 

δηλαδή. καὶ οὕτω μὲν ᾿ἀχιλλεύς. ὃ δὲ γέρων δώδεχα ἡμέρας δρίξει τῷ πράγματι; ὡς ῥηθήσεται. Ὅρα 
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δὲ ὡς καϑ' ὁμοιότητα τοῦ αὐτῆμαρ χαὶ ἐννῆμαρ λέγει ἐνταῦϑα καὶ ποσσῆμαρ, ἤτοι πόσας ἡμέρας" xai. 

ὅτι δῖον τὸν ἔχϑιστον ' ̓ἔχτορα λέγει, ὡς ἤδη καταμαλαχϑεὶς εἰς πρᾳότητα, δι᾿ ἣν καὶ τὸν Πρίαμον 

γέροντα φίλον προσέφη, ὃς δὴ γέρων ϑαῤῥήσας ἤδη ὡς οὐ χολοῦται ᾿Αχιλλεὺς, δῖον καὶ αὐτὸς τὸν 
υἱὸν καλεῖ, ὡς αὐτίχα εἰρήσεται, εὐχαιρήσας εἰς ἔπαινον τοῦ φιλτάτου παιδός. 

*( Vers. 660.) Ὅτι ὁ “Πρίαμος δώδεχα ἡμέρας ἐχδοϑῆναι, ὡς ἐρῥέϑη, αὐτῷ ζητεῖ πρὸς Au eng, 

ὡς “πολεμάρχου δηλαδὴ, εἰπών" εἰ μὲν. à p. ἐϑέλεις τελέσαι τάφον Ἕκτορι δίῳ, ὧδε χέ μου ῥέξας 
ἢ ῥέζων, Ape), “κεχαρισμένα Dno, 0 πέρ ἐστι περίφρασις τοῦ, χαρίσαιο; τουτέστι τὰ πρὸς χάριν 

ποιήσοις. οἶσϑα γὰρ ὡς κατὰ ἄστυ ἐέλμεϑα, ὅ ἐστιν εἰλούμεϑα, συγχλειόμεϑα; τηλόϑι δ᾽ ὕλη αξέμεν 

ἐξ ὄρεος. μάλα δὲ Τρῶες δεδίασιν. ὥνημαρ em αὐτὸν ἐνὶ μεγάροις yocouuev , τῇ δεχάτῃ δέ κε ϑάπτοι- 

40 Ber, δαίνυτό τε λαός" ἐν δεκάτῃ δέ χε τύμβον i in αὐτῷ “ποιήσαιμεν, τῇ δὲ δυωδεχάτῃ πολεμίξομεν, 
εἴ περ ἀνάγκη, ἀντὶ τοῦ ἐπεὶ πέπρωται οὕτως. even yao γὺν μάλιστα 7 δοξαξομένη κρείττων eye 
καὶ τῶν μοιρῶν. δύναται. δὲ oro RE καὶ ἀντὶ τοῦ, ἐάν pap avayxin ὡς μὴ φῦσεν μηδὲ ἀναγκαίου τοῦ 
πολέμου € ὄντος . ϑέσει δὲ καὶ ἐξ ἔριδος οἷα τυχτοῦ κακοῦ, ὥς zov προείρηται. Καὶ c ὅρα ὅπως γοργῶς διὰ 
τὸ μὴ εὐχαιρεῖν ἐν ὀλίγοις ἔπεσι διασχευὴν ἐνδόξου ταφῆς προεξέϑετο. ( Vers. 664. ) ̓ Ιστέον δὲ ὅτι 
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Bao αριχὸν τὸ ἐννῆμαρ χλαίειν τὸν y£xQ0V , ὥς πὲρ xol αἱ μετ᾽ ὀλίγα δηλωϑη" σόμεναι ἀοιδοὶ ϑρήγων 50 

ἔξαρχοι. 0 γάρ του ἄγαν φιλῶν τὸν Πάτροκλον ᾿Δχιλλεὺς ἄλλως ἐκεῖνον λληνιχῶς ἐ ἐτίμησεν. τάχω δὲ 

zal διότι τηλόϑεν ἡ ὕλη τοῖς ἄνω περὶ τὴν Τροίαν, καϑά n o γέρων λέγει, ταῖς ἡμέραις τῆς κομιδὴς 

ἐχείνης ὁ γόος “συμμέτρηται. Ὅρα δὲ xa τὰ ἐν πενϑιχῷ λόγεν πάρισα; οὐ χατ᾽ ἐπιτήδευσιν εὑρημένα, 

οἴχτοις γὰρ οὐ πάνυ δοχεῖ πρέπειν τὰ τοιαῦτα; τεϑειμένα δὲ χατὰ φύσιν eq Ug, TO yOCOUUEV, ϑά- 

πτοιμὲν; ποιήσαιμεν; πτολεμίξομεν. δῆλον Ó ὅτι καὶ ὁ γόος καὶ τὸ γοᾶν ὠνοματοπεποίηνται , ἐξ ὧν 
καὶ ὁ γόης, ὡς ἐν ἄλλοις δεδήλωται. ( Vers. 662.) Ὅρα δὲ xci ὡς ἐκ τοῦ yaQ συνδέσμου κανταῦϑα 

ἤρξατο, εἰπών" οἶσϑα γὰρ καὶ ἑξῆς. ὃ περ καὶ ὁ ἐπεῖ σύνδεσμος ποιεῖ, φίλαρχος ὦ UV ποτε καὶ αὐτός. 

λέγεν OUV* ἐπειδὴ τὰ καὶ τὰ πάσχομεν; ἐννήμιαρ μὲν γοάοιμεν. καὶ τὰ ἑξῆς, ὡς ἐν λόγῳ συνήϑους 
10 προαναφωνήσεως. (Vers. 665.). Τὸ δὲ, ἄγειν ὕλην, χαὶ νῦν ἢ τὸ χλᾶν δηλοῖ, ὕϑεν χαὶ ἡ ἀξίνη, 

ἢ ἁπλῶς τὸ φέρειν. ( Vers. 665. .) To δὲ δαίνυσϑαι ἐνταῦϑα τὸν τάφον δηλοῖ, τουτέστι τὸ ἐπὶ τῷ 

νεχρῷ περίδειπνον, "ὃ καὶ αὐτο δαῖτα ἔστι λέγειν γενιχῶς. εἴη δὲ ἂν ἐνταῦϑα τὸ δαίνυτο συγχοπὲν θο 
j ἴσως ἐχ τοῦ δαινύοιτο; ἵνα ὁμοεγχλίτως εἴῃ, δάπτοιμεν δαινύοιτο τε λαός. ( Vers. 667. ) ̓Ιστέον δὲ 

ὅτι τοῦ γέροντος δωδεκαημερον; ὡς εἴρηται, προϑεσμίαν αἰτήσαντος, pid eve gno, ἔσται TOL XC 

ταῦτα, γέρον Πρίαμε, ὡς σὺ κελεύεις" σχήσω γὰρ τόσσον πόλεμον χρόνον, ὡς σὺ ἄνωγας, 1j ὅσσον 
ἄνωγας. ( Vers, 669.) Ἔνϑα € ὅρα ὅτι τε ταὐτὸν χελεύειν καὶ ανώγειν, χαὶ ὡς τὸ πᾶν δύναται aA Lig 

παρὼ τοῖς ᾿Δχαιοῖς. λέγει δὲ ὁ ποιητὴς καὶ ὅτι οὕτως εἰπὼν “Αχιλλεὺς ἐπὶ καρπῷ χεῖρα γέροντος ἔλλαβε 
δεξιτερὴν, μή πως δείσῃ ἐνὶ ϑυμῷ. μέγα οὖν Ἂ εἰς πίστωσιν τὸ δεξιοῦσϑαι ) 0 ἐστι τῶν δεξιῶν z::99v1371 
ἅπτεσθαι. ( Vers. 671.) Ὅρα δὲ χαὶ ὡς ου ϑέναρος οἱ δεξιούμενοι, ἀλλὰ καρποῦ ἥπτοντο. οὐδαμοῦ 

20 δὲ τὸ τοιοῦτον σαφέστερον ἡρμήνευσεν 0 ποιητής. Κεῖται δ᾽ ἐν τούτοις πάλιν τὸ εὔπηκτον, ὡς καὶ ἐν τῇ 
ε βῥαψῳδίᾳ ἐ ἐπὶ aue s ὡς ἑτέρωϑι ἐπὶ οἴχων τὸ τυχτὸν καὶ εὔκτυχτον. φησὶ yao" αὐτὰρ, o ᾿Αχιλλεὺς 

εὗδε μυχῷ κλισίης εὐπήκτοιο , ἤγουν εὐπαγοῦς. εἶπε δὲ τὸ μυχῷ πρὸς διαστολὴν τοῦ κατὰ τὴν αἴϑουσαν 
προδόμου , ἔνϑα καὶ κοιμήσαντο κήρυξ χαὶ Πρίαμος. εἰταὰ (Vers. 676. ) μέμνηται Ὅμηρος εἰς οὐδὲν 

ἀναγκαῖον. καὶ τῆς Βρισηίδος, v ὑποκινῶν τῷ ἀχροατῇ μνήμην αὐτῆς, ὡς μυρίων περιπετειῶν αἰτίας διὰ 
τὴν ἐπ᾿ αὐτὴν μῆνιν τοῦ Ai ng. φησὶ γάρ" τῷ δὲ Βρισηὶς παρελέξατο καλλιπάρῃος. ( Vers. 677. ) 

(0 Ὅτι χκανταῦϑα σχῆμα. χκεῖταν τῷ ποιητῇ σύνηϑες τὸ, ἄλλοι μὲν ϑεοὶ καὶ ἄνδρες εὗδον παννύχιον 

1512 “μαλακῷ δεδμημένοι ὕπνῳ, δὴν οὐχὶ τὸν δεῖνα ὕπνος ἔμαρπτεν, ὁρμαίνοντα ἀνὰ ϑυμὸν ὅπως τόδε τε 10 

ποιήσῃ. περὶ Ἑρμοῦ δὲ ἐριουνίου ὁ λόγος, ταύτον δ᾽ εἰπεῖν, Ὁμήρου τοῦ χατὰ λογιότητα  EouaixoU, 
μιελετῶντος ἐκ τοῦ ναυστάϑμου τὸν Πρίαμον πιϑανῶς περισώσασϑαι. ( Vers. 681.) ᾿Ιστέον δὲ χαὶ 

So ὅτι, ὡς neo ἀλλαχοῦ 1 τὸ τῶν φυλάχων τάγμα τέλος i ἱερὸν εἰπεν᾽ οὕτω καὶ ἐνταῦϑα φησὶν , ὅπως “Ἑρμείας 
Πρίαμον βασιλῆα γηῶν ἐκπέμψειε λαϑὼν ἱεροὺς πυλ ἰαωροὺς , χαλέσας ἐν παρισώσει αὐτοὺς ἱεροὺς διὰ 

τὸ ἄγρυπνον αὐτῶν καὶ ὑπὲρ "τοῦ κοινοῦ φροντιστικὸν, ᾧ λόγῳ καὶ πόλεις φησὶν ἱερᾶς. (V ers, 683.) 20 
Ὅτι à ἐγερτικὸν τοῦ ἐν ἀλλοτρίᾳ γῇ ἀναπίπτοντος τὸ, t) γέρον; οὐ νύ τι σοί γε μέλει χαχὸν. οἷον ἔτι 

εὕδεις ἀνδράσιν ἐ ἐν δηίοισιν, ὅ ἐστι πολεμίοις» ὡς ἐν τῇ, τῶν φίλ ων οὐ χαλεπὸν € ὃν. ἀναπαύεσϑαι. xar 

ὕπνον δὲ στὰς ὑπὲρ κεφαλῆς ὁ 0 “Ἑρμῆς οὕτω πρὸς Πρίαμον ἐλάλησεν; ἐπαγαγὼν τὸ, καὶ νῦν μὲν qiXoy 

υἱὸν ἐλύσαο καὶ ἑξῆς, ὡς προέχκειται.. ἼΕνϑα ( Vers. 687.) κεῖται χαὶ τὸ, παῖδες τοὶ μετόπισϑε λαλοῖμν 

μένοι, ἀντὶ τοῦ οἱ ἔτι ζῶντες, τοῦ TOU Δωρικῶς λεχϑέντος ἀντὶ. τοῦ οἱ προτακτικοῦ πληϑυν᾿ τιχοῦ 30 

ἄρϑρου. εἰ μὴ ἄρα ἐγχλιτικῶς γράφουσι παῖδές τοι. (Vers. 683.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τε πιϑανὼς ὁ γέρων 

βασιλεὺς καὶ ταχὺ ἐκοιμήθη, καὶ βαϑὺ δὲ ὡς xol ὀνειροπολεῖν οἷα ̓ πολυήμερον ἀὐπνίαν ὑπομείνας" 

4ο xoi ὅτι τὸ; οὔτι σοί γε μέλει καχὸν, χαλλιὸν ἐστιν ἀναγινώσχεσϑαι ἀποφαντικῶς. τὸ γὰρ xaT ἐρώτη- 
σιν οὐ τοσαύτην ἔχει χάριν ἤϑους. (Vers. 696. ) Ὅτι ϑρηνῶδες τὸ, οἱ δ᾽ εἰς ἄστυ ἕἔλων οἰμωγῇ Té 

στοναχῇ τε ἵππους. κεῖται δ᾽ ἐνταῦϑα xoi τὸ φέρειν χυριολεκτιχὼς ἐπὶ vexgoU ἐν τῷ , ἡμίονοι δὲ véxvy 

φέρον. (Vers. 697. ) Ὅτι τὴν Κασανδραν, ἣν ἱχέλην χρυσῇ κ᾿ ἀφροδίτῃ λέγει διὰ τὸ κάλλος. φιλάδελεή áo 
gov D TT παριστᾷ χαί που ἴσως καὶ μαντικὴν s ἐν οἷς λέγει προμαϑεῖν αὐτὴν ἀναχομιζόμενον τον 
ἀδελφόν. φησὶ γάρ᾽ οὐδέ τις ἄλλος ἔγνω πρόσϑ᾽ ἀνδρῶν καλλιζώγων τε γυναιχῶν᾽ αλλ᾽ αὐτὴ 1Π]έργαμον 
εἰσαναβᾶσα φίλον πατέρα εἰσενόησεν ἑσταύότ᾽ ἐν δίφρῳ, κήρυχά τὲ ἀστυβοώτην τὸν καὶ χαλήτορα 
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προῤῥηθέντα. τὸν δὲ νέκυν ip ἡμιόνων ἴδε κείμενον ἐν λεχέεσσι y χὠχυσέν τ᾽ ἂρ — γέγωνέ τὲ πᾶν!513 

5oxor& ἄστυ λόγον προκλητικὸν εἰς νεκροῦ πομπὴν, χαὶ αὐτὸν σύντομον διὰ τὸ néy* Qog ὡς ἐν σχήματι 
κηρύγματος. ὁ δὲ ( Vers. 705; )5 ἣν τοιοῦτος" ὄψεσϑε, Τρῶες xo Τρωιάδες, à 7 Τρφῳάδες, ' JExrop ἰόντες, 

εἴ ποτὲ χαὶ ζώοντι μάχης ἐκνοστήσαντι χαίρετε" ἐπεὶ μέγα χάρμα πόλει τε ἦν, παντί τε δήμῳ. καὶ 
αὐτὴ μὲν οὕτως. οἱ δὲ ( Vers. 707. )e ὡς ὑπὸ κήρυκι τῇ Κασάνδρᾳ προεσχέϑησαν. τῆς πόλεως. φησὶ γάρ" 
ὡς ἔφατο; οὐδέ τις αὐτοϑ' ἐνὶ πτόλεϊ λείπετο ἀνὴρ οὐδὲ γυνὴ, πάντας γὰρ ἀάσχετον ἵκετο πένϑος; 

ἀγχοῦ δὲ ξύμβληντο πυλάων; τουτέστιν ξυνέβαλον, συνήντησαν; τῷ βασιλεῖ δηλαδὴ, “γεκρὸν ἄγοντι" 
πρῶται TOV y ̓ ἄλοχός τὲ φίλη καὶ πότνια μήτηρ τιλλέσϑην ἐ ἐπ ̓  ἄμαξαν αἴξασαι, ἁπτόμεναι κερρολης, 
χλαίων δ᾽ ἀμφίσταϑ' ὅμιλος. χρήσιμα δέ ποτε ταῦτα εἰς πομπὴν, ὡς εἴρηταν γνεκρικὴν ; ὥς περ καὶ 

θο ἐρεξης T0, xc δὴ πρόπαν ἡμαρ ig ἠέλιον κχαταδύντα δαχρυχέοντες ὀδύροντο πρὸ πυλάων, εἰ μὴ 10 

ὁ δεῖνα οἷον ὁ γέρων λαοῖσι μετηύδα, εἴξατέ μοι οὐρεῦσι διελϑέμεν" αὐτὰρ ἔπειτα ἄσεσϑε, τουτέστι 
χορέσεσϑε, κλαυϑμοῖο; ἐπὴν ἀγάγοιμε δόμονδε. ( Vers. 700. ) Ὅρα δὲ ὅτι τε τὸ ἔγνω ἡρμήνευσεν 
D ποιητὴς διὰ τοῦ εἰσενόησεν , ἐν ᾧ περιττὴ ἡ πρόϑεσις, ὡς καὶ ἐν T, “Πέργαμον εἰσαναβᾶσα, οὕτω 
xo τοὺς ἡμιόνους ἐς xot πρὸ τούτου ἑρμηνεύεν οὐρεῖς αὐτοὺς εἰπών" καὶ ὅτι λέχος ἐνταυϑα ( Vers. 702.) 
ἐπὶ τῆς ἁπλῶς αἀναχλίσεως ἔφη; ἐν ᾧ φάρος ἴσως ἕν κατὼ ἔλ tov AA Dg τῷ γεχρῷ ὑπέστρωτο " Exropt 

137 2ἐπὶ ἁμάξης κειμένῳ. ἐν μέντοι τῇ πόλει οὐ τοιαῦτα λέχεα τούτῳ ἔχσονται ὑπνοῦντι ἀνέγερτον , ἀλλὰ 

τρητοῖς ἐν λεχέεσσι τεϑήσεται. (Vers. 793. ) To δὲ yéyove συνήϑως κανταῦϑα δηλοῖ TO, γνωστὸν xol 

ἐξάκουστον ἐβόησε. ( Vers. 704.) To δὲ ὦ ἰόντες , ἐξενίκησεν ἀποδοϑῆναι πρὸς τὸ Τρῶες, ὡς ἀρσενικὸν» 

κατὰ τὸ, Μοῦσαι καὶ ᾿«4πολλων, οἷς ἐγὼ σπένδω. Oum 706.) Τὸ δὲ ἐχαίρετε εἰς λύπην προκαλεῖταν 
ἀνάλογον. εἰ γὰρ ἔχαιρον ζῶντι μάχης ἐχνοστοῦντι, τῷ ἽἝχτορι , δῆλον ὕτι τεϑνεῶτος μεγάλα πενϑήσου- 20 

σιν; ἐπεὶ μέγα TOTE χάρμα ἦν; ὅ ἐστιν ἡδονὴ , OU μὴν ἐπίχαρμα δυσμενέεσσι. Τὸ δὲ, πόλει παντί τε 

δήμῳ, ἢ ἢ ὡς ἐν σχεδιασμῷ ταὐτολογεῖ, ταὐτὸν γὰρ πόλις καὶ δῆμος» καϑὰ δηλοῖ εὐθὺς ῥηϑὲν TO, οὐδέ 

τις ἐν πτολεὶ ἐλείπετο" καὶ "Extwo δέ που χολούμενος τῷ ἀδελφῷ ἔφη" πῆμα πόληϊ τε παντί τὲ δήμῳ" 

ἢ δῆμος μὲν οὐ δηλοῖ καὶ γυναῖκας , ἡ πόλις δὲ καὶ αὐτάς. (Vers. 707. ) To δὲ, ἐνὶ πτόλεϊ, συνίζησιν 

ἔχει τῶν τελευταίων δύο φωνηέντων TOU € χαὶ TOU L εἰς μίαν βραχεῖαν, 0 δὴ σπανίως γινόμενον συνέβη 

χαὶ ἐν τῷ, αλλ᾽ ἐτεὸν οὔποτε ϑυμὸν xci ἑξῆς, ὥς που προδεδήλωται. ( Vers. 708. ) To δὲ ἀάσχετον 
10 ἀντὺ τοῦ λίαν ἄσχετον πρὸς διαστολὴν λέγεται τοῦ μὴ λίαν ἀσχέτου, ὁποῖος καὶ *o γόος; οὗ αἶψα χο- 

θεννύμεϑα. καὶ ἔστι καὶ ἡ τοιαύτη λέξις τρισύνϑετος, εἰ χαὶ μὴ κατὰ τὸ; δυσαριστοτόκεια μηδὲ κατὰ 

τὸ; πανάποτμος xo δυσάμμορος, xc παναώριος ; ἀλλά γε κατὰ τὸ ἀάατος. ( Vers. ames ) To δὲ, 
πρῶται TOV ye τιλλέσϑην, ἀντὶ TOU εἰς τοῦτον ἢ διὰ τοῦτον; TOV φερόμενον δηλαδὴ νεχρόν. δηλοῖ δὲ 30 

ἐλλειπτικῶς τὸ τίλλεσϑαν ἐνταῦϑα μὲν τριχῶν πένϑιμον ἔκσπασιν, ἡ δὲ παρὰ τῷ κωμυκῷ ᾿4ττικὴ χρῆσις 

οὐχ εὐσχήμονα σημασίαν δηλοῖ, δρωπακισμόν τε σημαίνουσα, χαί τι κακοσχημονέστερον ἕτερον. Τὸ 

0», ἐπ᾽ ἄμαξαν; oci ψίλωσιν τῆς ἁμάξης δηλοῖ. εἰ δέ τις ἰσχυρογνωμονγεῖ » γράφων ἐφ᾽ ἅμαξαν, εἴη 

ἂν προσήκων ταῖς ἐξ ἁμάξης ὅ φασιν λοιδορίαις διὰ τὸ φίλερι. ( Vers. 712.) To δὲ, ἁπτόμεναν κεν 

φαλῆς τῆς ἣν ὅτε φιλτάτης » οἴχτιστον ἐν τοῖς ῥηϑεῖσι χαὶ αὐτο. μετ᾽ λίγα οὖν xo ἡ φίλανδρος. λευχώ- 

λενος» ὡς ἐκεῖ ὁ ποιητὴς ἐρεῖ, ᾿ἀνδρομάχη ἐξάρχει γόου, “Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο κάρη μετὰ χερσὶν ἀγοσσιν 

( Vers. 716.) Ὅτι τὸ τὸν ὄχλον ὧδε καὶ ἐκεῖ χωρισϑῆναν οὐ μόνον διασχεῖν λέγεται, ἀλλὰ xc εἴξειν 

χαὶ διαστῆναι. φησὶ γοῦν" εἴξατέ μον οὐρεῦσι διελϑέμεν., οὕς φϑάσας ἡμεόνους ἔλεγε" se μετ᾽ ὀλίγα, 

20 οἱ δὲ διέστησαν χαὶ εἶξαν ἀπήνῃ. *( Vers. 720. ) Ὅτι παρεκάϑεσαν τῷ τοῦ EETUDUE νεχρῷ ἀοιδοὺς ϑ' ρή- 

νων ἐ ξαρχουρ" οἱ δὲ, ἢ οἵ τε, στονόεσσαν ἀοιδὴν οἱ μὲν ἂρ ἐϑρήνεον, ἐπὶ δ᾽ ἐστενάχοντο γυναῖκεβ, άο 

ὅ περ καὶ ἐπὶ τῆς ᾿Ανδρομάχης ἐ ἐρεῖ" ἐπὶ δὲ τῆς Ἑκάβης; γόον ἀλίαστον ἐ ὄρινεν * ἐπὶ δὲ ᾿Ελένης, ἔστενε 

δῆμος ἀπείρων. βαρβαρικὸν δὲ χαὶ οἱ τῶν ϑρήνων ἔξαρχου ἀοιδοί. ἦσαν γὰρ καὶ δαὶ ϑρηνητήριοι; 

ὁποῖα ὕστερον χαὶ τὰ λεγόμενα “μέλη Kap. χαὺ oL “Βλληνικοὶ δὲ ἔλεγον, € ὅ ἐστι ϑοῆνοι, ot μετ᾽ αὐλοῦ, 

3o Leid ἤδοντο. πένϑεμος γὰρ ἦν "τὸ πρῶτον, φασὶν; 0 αὐλός. Μίδας δὲ 0 Τορδίου παραβώμιον αὐτὸν 

ἐποίησεν ἀποϑεῶσαν τὴν μητέρα, βουληϑείς. ( Vers. 722. ) To δὲ, οἱ uiv ἂρ, περισσὸν χεῖται δια1514 

χαινὸν σχηματισμόν, καὶ χωρὶς γὰρ αὐτοῦ ὁ λόγος εὐσύνταχτος. ποιεῖ δὲ ὅμως αὐτὸ χαινότητα σχήματος» 
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ἧς αἴτιος δοχεῖ εἶναι ὁ σχεδιασμός. ἐπεὶ γὰρ ἡ στονόεσσα ἀοιδὴ, ὃ ὃ ἐστιν ὁ ϑρῆνος, οὐχ ἦν χαὶ ἀνδρῶν 
καὶ γυναιχῶν , ἀλλ᾽ αἱ μὲν ἐστενάχοντο, οἱ δ᾽ ἐθρήνουν, διὰ τοῦτο εἰπὼν, οἵ βρθδρεσσαν ἀοιδὴν, ὃ ὃ οὐχ 

ἦν ἀμφοῖν: κοινὸν, ἐπαναλαβὼν xat μερίσας διευχρίνησεν᾽" οἱ μὲν ἐϑρήνεον διὰ τῆς "εἰρημένης ἀοιδῆς, 4o 
αἱ δὲ γυναῖκες ἐστέναζον, ὡς οἷον ὄργανόν τι οὖσαι βομβητικὸν αὐταὶ διὰ στεναγμοῦ ἐπὶ T ἐμμελείᾳ 
τῆς θηϑείσης ἀοιδῆς. Ὅρα δὲ τὸ, ϑρήνων ἔξαρχοι, ὅϑεν ἐπὶ uiv ̓Δνδρομάχης ἐ ἐρεῖ , ἦρχε γόοιο, ἐπὶ 
δὲ “Ἔχαβης καὶ Evi s ἐξῆρχε γόοιο. (Vers, 723.) Ὅτι ἐπεὶ ἐχρὴν μὴ μόνον ἔξω τῆς πόλεως χείμενον 
τὸν "Exrope ἐν τοῖς πρὸ τούτων μονῳδηϑῆναι, ἀλλὰ χαὶ μάλιστα εἰς Τροίαν ἀχϑέντα , τὸν μὲν Πρίαμον 
οὐδέν τι ̓ πένϑιμον 0 ποιητὴς πλάττεν λαλοῦντα, ἱχανῶς γὰρ ἤδη ὁ γέρων ἐπαϑήνατο ἔν τε T7 Τροίᾳ καὶ 

παρὰ τῷ Aid, *Tüv γυναῖκα. δὲ “Ανδρομάχην ἐπιλεξάμενος, 1) μάλιστα xoi ἐφίλει τον ἽἝχτορα xai 50 

10 αὖ λον ἀντεφιλεῖτο , μετὰ δὲ τὴν μητέρα, οὐδὲν ἧττον τῆς γυναικὸς διατεϑειμένην περὶ τὸν κείμενον, 

καὶ ἐπὶ ταύταις τὴν ᾿ Ελένην διὰ τὸ καινότερον , Beta γὰρ τὸ τὴν ἔπηλυν ὑπὲρ τὰς τοῦ ἄστεος ἐπὶ τῷ 
κειμένῳ παϑαίνεσϑαι: μονῳδεῖ τεχνιχῶς διὰ τῶν τριῶν τούτων προσώπων τὰ καίρια, a ἀπαξιώσας μὲν 
ἄνδρας πενϑεῖν ἐξάρχοντας ϑρήνου ἀοιδῆς, γυναιξὶ δὲ τοὺς ὀδυρμοὺς ἀναϑείς. καὶ ᾿Ανδρομάχη μὲν 
C Vers. 723. ) πολυνούστερον διὰ πολλῶν κεφαλαίων τὸν οἱ Ἄχτον ἐργάζεται. ἡ δὲ μήτηρ (Vers. 748.) 60 
ro ϑεοφιλὲς τοῦ παιδὸς i ἔσχεν τοῦ λόγου κεφάλαιον , οὗ χάριν καὶ ἄσηπτος πεφύλακται. τῇ δὲ ᾿Ελένῃ 

1515( Vers. 762 .) τοῦ λόγου ὕλη τὸ πρὸς αὑτὴν μάλιστα μειλίχιον τοῦ ἽἝχτορος. ἔχει δὲ οὕτω τὰ τῆς ̓ἄνδρο- 
μάχης ἘΦ περ ἔλεγεν; "Exrogog ἀνδροφό" y0LO , καϑὰ εἴρηται» χάρη μετὰ χερσὶν ἔχουσα, 0 περ οὔτε1378 
ἡ ̓ Εχάβη νῦν ὡς πρὸ βραχέων οὔτε ἡ Exin; ποιεῖ) ὡς TO σχῆμα προκατασχούσης ἄρτι, τῆς γυναικός " 
ἄνερ; ἀπ᾽ αἰῶνος γέος ὥλεο, κα δέ με χήρην λείπεις ἐν μεγάροισι; παῖς δ᾽ ἔτι νήπιος. αὕτως , ὃν τέχο- 

20 μὲν σύ T ἐγώ τε δυσάμμοροι; οὐδέ μιν οἴω ἥβην ἵξεσθαι" πρὶν γὰρ πόλις ἥδε xar ἄκρης πέρσεται" 
ἦ γὰρ» ὄλωλας ἐπίσκοπος. ὅς τέ μιν αὐτὴν ῥύσκεν, ἔχες δ᾽ ἀλόχους κεδνὰς xal nme τέχνα ) αἱ δή τοι 

τάχα γηυνσὶν οἰχήσονται ᾿γλαφυρῃσι. χαὶ μὲν ἐγὼ μετὰ τῇσιν, ἤγουν σὺν ταὔύταις" σὺ δ᾽ αὖ, τέχος, νὸ 

5 ἐμοὶ αὐτῇ ἕψεαι ἔνϑα χὲν ἔργα ἀειχέα ἐργάξοιο ἀεϑλεύων πρὸ ἄνακτος ἀμειλίχου, ἤ τις Age oia 
χειρὸς ἑλὼν ἀπὸ πύργου λυγρὸν ὄλεϑρον; χωόμενος, ᾧ τινὶ δήπου ἀδελφεὸν i ἔχτανεν ἽἝχτωρ 3 ἢ πατέρα 
5i καὶ viov: ἐπεὶ μάλα πολλοὶ yov "Exrogos ἐν παλάμῃσιν ὁδαξ ἕλον ἃ ἄσπετον οὖδας" οὐ γὰρ μείλι- 
χος ἔσκε πατὴρ τεὸς ἐν δαὶ λυγρῇ; τῷ καί μιν λαοὶ ὀδύρονται κατὰ ἄστυ, ἀρητὸν δὲ τοκεῦσι γόον καὶ 
πένϑος ἔϑηκας, "Exrop * ἐμοὶ δὲ μάλιστα λελείψεται ἄλγεα λυγρά" οὐ γάρ μον ϑνήσχων λεχέων ἐκ χεῖρας 20 
ὄρεξας. οὐδέ τί μοι εἶπες. πυχινὸν ἔπος: ( Vers. 745. ) ovré κεν αἰεὶ μεμνήμην ψύχτας τε καὶ ἤματα 
δακχρυχέουσα, ὡς δηλαδὴ τῶν ἐξοδίων καὶ σχημάτων καὶ λόγων ἐ ἐπὶ μνήμης φερομένων μάλιστα τοῖς ἐνδια- 

$0 ϑέτως ἀκροωμένοις. ( Vers. gan. ) ̓Ιστέον δὲ € ὅτι τὸ μὲν, ἀπ᾽ αἰῶνος ὥλεο νέος, ἀντὶ τοῦ ἐν νεότητι 
ἐξεκόπης τῆς τεταγμένης ζωῆς, ὃ δὴ i ἐστιν οἰχτρότατον. τοὺς γὰρ ἐν γήρᾳ ϑανόντας μᾶλλον εὐδαιμονίζο- 
μὲν, εἰ χαὶ ἄλλως λόγος τε σοφοῦ περιφέρεται τὸ νέους ϑνήσχειν oUg φιλοῦσι ϑεοὶ, καί τι βάρβαρον 

μὲν ἔϑνος, aitov δὲ ὅμως, τὸ εἰς τὸ κατανοησαν τὸ τοῦ βίου πραγματειῶδες, ἐπὶ γενέϑλῃ μὲν παιδὸς 

πενϑοῦσι, γέροντος δὲ otyo*u£vov χαίρουσι, τὸ μὲν, ὅτι πειράσεται δεινῶν ὁ γεννηϑ εὶς, τὸ δ᾽, ὅτι ἀπήλ- 30 
λαχται χαχῶν ὁ | γηρῶν. ( Vers. 727. ) To δὲ, ὃν τέκομεν σύ T ἐγώ τὲ, πρὸς διαστολὴν ἑ ἑτεροίων παίδων 
&pgéÓ , olg οὐ πάνυ στέργουσιν οἱ σύνευνοι διὰ τὸ ἐν αὐτοῖς οὐ γνήσιον. Τὸ δὲ, κατ᾽ ἄκρης, τί δηλοῖ, 

προηρμήνευται. ( Mens. 729.) Τὸ δὲ ἐπίσκοπος ἑρμηνεύων φησίν" ὃς αὐτὴν ἐφύλαττες. τοῦτο γὰρ 

δηλοῖ τὸ ῥύσχεσϑαι, 0 πάλιν ἐφερμηνεύων ἐπήγαγεν * ἔχες δ᾽ ἀλόχους xai τέχνα. ἐπισκοπεῖν γὰρ καὶ 

ῥὁύσκεσϑαι καὶ ἔχειν τα 'τὸν δηλοῦσι. γίνεται δὲ xci τὸ ῥύσχω ἀπὸ τοῦ ῥύω ῥύσω πλεονασμῷ τοῦ 
4O χάππα πρὸς ὁμοιότητα τοῦ ϑνῶ ϑνήσω ϑνήσχω, δαίω τὸ  μανϑάνω δαίσω δαίσχω, καὶ ἀναδιπλα- 

σιασμῷ καὶ ἀπελεύσει τοῦ ἰῶτα τῆς διφϑόγγου, διδάσχω, οἷς ἐν τῇ εἰς τὸν μέλλοντα χλίσει οὐ προς- 
λογίζεται τὸ φυσικὸν σίγμα, ἀλλὰ πρὸς τὸ τῆς παραληγούσης χάππα κλίνεται, ὡς εἴ περ ἣν ϑνήχω χαὶ 

διδάκω, ὧν δηλαδὴ μέλλοντες ϑνήξω καὶ διδάξω, ὅτι δὲ οὐκ ἐπὶ πάντων τῶν τοιούτων τοιαύτη χλίσις 

γίνεται» οὐκ ἔστιν ἀμφιβαλεῖν. τοῦ yap ἐΐσκω xai ῥύσχω καὶ ὁυΐσχω καὶ χικλήσχω xai μιμνήσχω xai 
ἄλλων οὐδ᾽ ὅλως εἰσὶ μέλλοντες. Τὸ δὲ, ὅς τέ μιν αὐτὴν, ἤγουν τὴν Τροίαν, χατ ᾿ ἐξοχήν τινα χεῖται, 

ὡς καὶ μετ᾽ ὀλίγα TO, ἐμοὶ αὐτῇ ἕψεαι. *iy ἑτέροις δὲ σύνϑετοι ἐφάνησαν ἀντωνυμίαι δηλοῦσϑαι διὰ áo 
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τῆς παραλ ληλίας τῶν τοιούτων ἀντωνυμιῶν. “παράγωγον δὲ τοῦ ῥύεσθαι , ὡς ἐῤῥέϑη, τὸ ῥύσχεσθαι 
xal ποιητικώτερον, ὡς meg μετ ̓ὀλίγα xai τὸ δυστάζεσχε, τρεῖς ἔχον παραγωγάς. ῥύω γάρ" ey οὗ 
ῥυστῶ" ἐξ ov ῥυστάξω, ὅϑεν τὸ ῥυσταζέσκω. ( Vers. 73a. ) Τὸ δὲ, σὺ δὲ, τέχος, ἢ ἐμοὶ LA ἢ ἀπὸ 

πύργου ῥιφήσῃ, ὡς ἐν ἡϑοποιίᾳ τοῦ pom ἅπτεται χρόνου. λαλεῖ δὲ xoi πολέμου ἔϑος. οἱ γὰρ ἐν 

ἁλώσει πόλεως μὴ δυνάμενοι δουλεύειν παῖδες ἑίπτονται καὶ συντρίβονται, καὶ μᾶλλον, εἰ καὶ ἄμυνά τις 

προοφείλεται, 0 πὲρ ᾿Ανδρομάχη μὲν στοζαχομένη τὸν παῖδα νομίζει παϑεῖν, ἡ xol εἰποῦσα τὸ, οὐδέ 
uiv οἴω ἥβην ἵξεσϑαι. οἱ δὲ μεϑ' Ὅμηρον ἱστοροῦσι, φάμενοι τὸν ᾿Δστυάναχτα κατὰ τοῦ τείχους 
ῥιφῆναι διὰ τὰ εἰς τοὺς ᾿Δχαιοὺς κακὰ τοῦ πατρὸς, ἃ καὶ ἡ γυνὴ ἐκτίϑεται. (Vers, 733.) Τὸ δὲ, 
ἔργα ἐργάζοιο, μυρία ὅμοια ἔχδι κατὰ ἐτυμολογίαν ᾿Αττικῶς οὕτω φραζόμενα. (Vers. 754.) Τοῦ δὲ, 
ἀεικέα ἔργα, ἑρμηνεία εὐθὺς ἐπάγεται τὸ, ἀεϑλεύων πρὸ ἄνακτος, ἤγουν χατὰ τοὺς παλαιοὺς, ὑπὲρ 10 
δεσπότου κακοπαϑῶν. ὅϑεν ὃ Πίνδαρος φησί" λυσίπονοι δεσποτῶν ϑεράποντες, ὑπὲρ ὧν δηλαδὴ 
πλέουσι γεωργοῦσιν ἀχϑοφοροῦσι καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα πάσχουσι. (Vers. 735.) Τὸ δὲ, λυγρὸν ὄλε- 

50 B'gov, ἔλλειψιν προϑέσεως ἔπαϑε. κεῖται γὰρ ἀντὶ τοῦ εἰς λυγρὸν ἢ κατὰ λυγρὸν ὄλεθρον. ἴσως δὲ 
καὶ ἀσυνδέτως ἀναφωνεῖται xara τι πάϑος ἁπλοϊχώτερον. οὕτω δὲ ἁπλοϊκὸν xai τὸ, ᾧτινι δήπου ἀδελ- 
φεὸν ἔχτανεν. οὗ γὰρ ἀδελφοὺς μόνους ἔχτεινεν “Εχτωρ, ἀλλὰ καὶ ἑτεροίαν συγγένειαν, ἤδη δὲ xoi 
ϑεράποντας ἑταίρους φίλους, ὁποῖος καὶ 0 Πάτροχλος τῷ “ἰχιλλεῖ. διὸ καὶ τὸ δήπου διστακτικὸν ἐν- 
ταῦϑα εἶναι δοκεῖ, οὐ μὴν βεβαιωτιχὸν, ὡς zoi τὸ δήπουϑεν παρὰ τοῖς ὕστερον. (Vers. 758.) Τὸ 
δὲ, ὁδὰξ ἕλον ἄσπετον οὔδας, ἐκ μέρους τοὺς ἁπλῶς ἀναιρεϑέντας δηλοῖ. οὐ γὰρ ἐξ ἀνάγκης πᾶς ἐν 
πολέμῳ ϑανὼν δάκνει τὴν γῆν. Δῆλον δὲ καὶ ὅτι τὸ ἄσπετον, τῆς ὅλης γῆς ἐπίϑετον ὃν, χαϑὰ καὶ τὸ 
ἄπειρον. ὕμως ὥς περ ἐν Ὀδυσσείᾳ, οὕτω καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι συνήϑως ἐπὶ βραχυτάτης χαὶ νῦν ἐλέχϑη γῆς. 20 
(Vers. 739.) Τὸ δὲ, οὐ μείλιχος ἐν μάχῃ, ἐῤῥέϑη ὡς ἄλλως μειλιχίου ὄντος Exrogog, καὶ ὡς 

ἡ ̓ Ελένη ἐρεῖ, “ἀγανόφρονος. (Vers. 741.) Ὅρα δὲ καὶ τὸ, πένϑος ἔϑηκας, “Εχτορ. ἐνήλλαξε γὰρ 
ἀνελπίστως τὸν λόγον ἀπὸ τρίτου προσώπου εἰς δεύτερον χατὰ σχῆμα ἐνδιαϑέτου ἀποστροφῆς: ἵνα 

καταλήξη ὁμοίως τῇ ἀρχῇ χλητικῶς ἐχτεϑείσῃ Tj, ἄνερ, ἀπ᾽ diis: ὥλεο. ἔστι δὲ τις ἐνταῦϑα καὶ 
60 ἑτέρα ἐναλλαγὴ σχήματος. Exaf | uiv yap xci ᾿ ἔλένη ἀπὸ τῆς Ἀτοῦ “Ἕκτορος κλητιχῆς ἄρχονται, ᾿4ν- 

δρομάχη δὲ, προτιμησαμένη ἐχ τοῦ ἄνερ χατάρξασϑαι, εἶτα εἰς τὸ "Exrop κατέληξεν, οἱονεὶ οὕτως 

εἰποῦσα" ἄνερ "Exrop, ὥς mov xoi ἐχρὴν τὴν γυναῖκα, εἰπεῖν, καϑὰ καὶ ἡ μήτηρ ̓ Εχάβη, "Exrop, φησὶν1 516 
ἐμῷ ϑυμῷ πάντων πολὺ φίλτατε παίδων" zal ἡ νυὸς ᾿ Ἐλένη xarà παρῳδίαν, "Exrop, ἐμῷ ϑυμῷ δαέ- 

Qu» πολὺ φίλτατε πάντων. χαὶ τοιαῦτα μὲν τὰ τῆς γυναιχὸς, ἐν οἷς τὸ μὲν λελείψεται ἄλγεα λυγρὰ, 

ὅμοιον τῷ, τὰ δὲ λείψεται ἄλγεα λυγρὰ, ὕ φησιν ᾿ Hoíodog. (Vers. 745.) Τὸ δὲ μεμνήμην ἀνάλογον 80 
13 74εὐχτιχὸν χατὰ τὸ κέκλημαι κεχλήμην καὶ τὰ ὅμοια; ὡς οἱ repr χανονιχῶς * παραδιδόασιν. 

ΟΥ̓ esi. 748.) Ἢ «δὲ μήτηρ χαὶ ζῶντα ϑεοφιλῆ τὸν κείμενον δειχνῦσα xoi ϑανόντα φησίν" " Exroo χαὶ 

ἑξῆς. ὡς προείρηται" 5 μέν MOL, ζωὸς meg ἐὼν, φίλος ἦσϑα ϑεοῖσιν" οἱ δ᾽ ἄρα σεῦ κήδοντο xai ἐν 

ϑανάτοιό πὲρ αἴσῃ. ἄλλους μὲν γὰρ παῖδων. ἐμοὺς πόδας ὠχὺς “Ιχιλλεὺς πέρνασκεν, ἣν τινα, ἢ ὃν τινα, 

ἕλεσχε πέρην ἁλὸς ἀτρυγέτοιο, ἐς Σάμον ἔς τ᾽ "Iugoov xoi "voy ἀμιχϑαλόεσσαν᾽ σεῦ δ᾽ ἐπεὶ ἐξέλετο 

ψυχὴν ταναηκέϊ χαλκῷ πολλὰ ῥυστάζξεσχεν ἑοῦ περὶ σῆμα ἑτάροιο Πατρόχλου, τὸν ἔπεφνες. ἀνέστησε 

δέ μιν οὐδ᾽ ὡς, ὡς xci προεγράφη. γὺν δέ "- ἑρσήεις χαὶ πρόσφατος ἐν “μεγάροισι χεῖσαι, τῷ ἔχελος, 

piens 758. ) ὅν τ᾽ ἀργυρότοξος ᾿“πόλλων οἷς ἀγανοῖς βελέεσσιν ἐποιχόμενος κατέπεφνε; τουτέστιν, 
ὅμοιος οὐ - ον μένον ἀλλά τινι ἐξαίφνης ϑανόντι, ὡς πολλαχοῦ δεδηλωεαι. τοῦτο δὲ ἡ 7 γραῦς εἶπε 

διὰ τὸ μεμυχέναι ὡς καὶ προεῤῥέϑη τὰ ἕλχη τοῦ νεχροῦ καὶ μηδὲν ἔχειν σημεῖον τρώσεως. (Vers. 75.) 4o 
Τριῶν δὲ νήσων μέμνηται, ἢ γυναιχιχῶς οἷα μὴ πολνίστωρ, ἢ ὅτι, ὡς εἰχὸς, ἐν αὐταῖς ἐπέρναντο οἱ 
τῶν Τρώων αἰχμάλωτοι, ὃ ἐστιν ἐπωλοῦντο πέραν ἁλὸς ἀγόμενοι , ἀφ᾽ οὗ παρῆκται τὸ πέρνασϑαι, 

10 πολλαχοῦ Ἀχείμεγνον παρὰ τῷ ποιητῇ, ὡς εἶναι τὸ, πέρνασκε πέρην ἁλὸς, τρόπου καὶ αὐτὸ ἐτυμολογι-. 

χοῦ. ( Vers. 752. ) Ὅρα δὲ κἀνταῦϑα ποιητικὰ πάρισα, τὸ πέρνασχε καὶ τὸ ἕλεσχεν; ἁπλοϊχῶς οἵτω 
παραπεσόντα τῇ ἡϑοποιίᾳ τῆς γραός. ( Vers. 750: ) Θανάτοιο δὲ αἶσα περιφςραστιχῶς ὃ ϑάνατος 

πρὸς διαστολὴν ἑτέρας αἴσης. ἐν τούτοις δὲ ἡ ποίησις τὸν ϑεοριλῆ ἄνδρα καὶ ζῶντα καὶ τεϑνεῶτα 
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φιλεῖσϑαι λέγει ϑεῷ. (Vers. 751.) Τὸ δὲ, παῖδας ἐ ἐμοὺς πόδας ὠχὺς ἀχιλλεὺς e, ἔχει τι χάλλους χατὰ 

τὸ παῖδας καὶ nos EN ens: 793. ) Σάμον δὲ χαὶ νῦν τὴν Θραχίαν λέγει. αὕτη y«o τοῖς περὶ "iuvoy 

καὶ Ἴμβρον τόποις παράκειται οὐ μὴν ἡ ἀνατολιχωτέρα ᾿Ιωνική. "due ol soon δὲ οἱονεὶ ἀμικτόεσσα, 

τροπῇ τῶν ψιλῶν εἰς δασέα καὶ πλεονασμῷ τῆς αλ συλλαβῆς ἐκ τοῦ ἄμιχτος. ἀπρόσμικτος γὰρ ἣν 

7] »inpvos toic πλέουσιν, ἐπεὶ Σίντιες οἱ "imo καὶ deer aigu" ἢ xci διὰ TO πετρῶδες ἐν πολλοῖς 

χαὶ δυσπρόσιτον, περὶ ὧν xoi Σοφοκλῆς φησίν" οὐχ ἐνθάδ᾽ οἱ πλοῖ τοῖσι σώφροσι βροτῶν. οἱ δὲ 
παλαιοὶ φασὶ καὶ ὅτι κατὰ Κυπρίους ἀμιχϑαλόεσσα ἡ εὐδαίμων, τοῦτο δὲ ὡς οἷα πολύμικτος. 

( Vers. 755.) Τὸ δὲ, σεῦ δ᾽ ἐπεὶ ἐξέλετο ϑυμὸν ῥυστάζεσχεν, οὐκ ἀναγκαίως πάντῃ πεπλαγίασται. εἶχε 

γὰρ καὶ κατὰ αἰτιατιχὴν εἰπεῖν, σὲ δὲ ῥυστάζεσχε, εἰ μὴ τὸ μέτρον ἀπήτησε πλα" γιασμόν. (Vers. 750.) 20 
i0 Τὸ δὲ, ὃν πέφνες, 9 παραμυϑία τῆς ᾿Εχάβης ἐστί. λέγει δὲ αὐτὸ καὶ εἰς ἔπαινον τοῦ παιδός. 

( Vers. 757.) Τὸ δὲ, ἀνέστησε δέ μιν οὐδ᾽ ὡς, καταφορὰ τῆς τοῦ ᾿Αχιλλέως ἐστὶν ὠμότητος, ὡς imi 
ἀνηνύτοις χολοῦντος. Τὸ δὲ ἑρσήεις ἀποφάσει τοῦ "Exropog τὴν γεχριχὴν ξηρότητα. εἰ γὰρ ἑρσήεις 

ἐστὶ, δῆλον ὡς ovx ἔστιν ἁλίβας. τοῦτο δὲ σὺν χαὶ τοῖς ἑξῆς τὴν πρὸς “ἔχτορα τῶν μακάρων φιλίαν 

δηλοῖ. Τὸ δὲ πρόσφατος ἀντὶ τοῦ νεωστὶ χαὶ ἐγγὺς φατὸς, 0 ἐστι περονευμένος, ἀφ᾽ οὗ καὶ ἀρηίφα- 

τος. παρὰ δὲ τοῖς usi “Ὅμηρον πρόσφατον TC νεαρὸν χαὶ ὡς εἰπεῖν ἐγγὺς φατὸν ἤτοι φανὲν zai 
δειχϑέν" 2j καὶ ἄλλως; ἐγγὺς χαὶ προσεχῶς φατὸν ἤτοι Aexróv, ἐξ οὗ καὶ φατειὸς, οὗ xa ὁμοιότητα 

καὶ ποταίνιον οἱ ὕστερον τὸ νεωστὶ συμβὰν είπον y ταὐτὸν ϑέντες εἶναι τὸ ποτὶ χαὶ τὸ πρῦς, ὁμοίως 

zal τὸ αἶνος καὶ τὸ qatóg , χαἀντεῦϑεν εἰς ὅμοιον ἥχειν τὸ ποταίνιον xii τὸ πρόσφατον. δῆλον δὲ ὅτι, 

ὥς πὲρ ἡ φάσις, οὕτω καὶ ὃ αἶνος ἐπὶ λόγου δύναται τίϑεσθαι ἁπλῶς. xci τοιάδε μὲν καὶ τὰ κατὰ 

20 τὴν μητέρα “Ἐχάβην. (Vers. 762. ) Ἢ δὲ ᾿Ελένη τριτάτη ἐξάρχουσα ape xci ἀρξαμένη ἔν τε 
πρώτῳ στίχῳ xoi δευτέρῳ κατὰ τὴν dues en Ἐκάβην," '"Exrop, φησὶ, χαὶ ἑξῆς, ὡς προγέγραπται" 

5 μέν μοι πόσις ἐστὶν ᾿Αλέξανδρος ϑεοειδὴς, ἢ ὃς μ᾽ ἄγε Τροίηνδ᾽, ὡς πρὶν ὥφελ! λον ὀλέσϑαι, ἢ ὄφελλ 20 

ἀπολέσϑαι, ἐκεῖνος δηλαδή" ἤδη γὰρ νῦν μοι τόδ᾽ ἐεικοστὸν ἔτος ἐστὶν, ἐξ οὗ χεῖϑεν ἔβην καὶ ἐμῆς 

ἀπελήλυϑα πάτρης" ἀλλ οὔπω σεῦ ἄκουσα καχὸν ἔπος, οὐδ᾽ ἀσύφηλον" ἀλλ εἴ τίς με χαὶ ἄλλος ἐνὲ 
μεγάροισιν ἐνίπτοι, ὃ ἐστιν ἔπεσιν ἐπιπλήττοι, δαέρων ἢ γαλόων ἡ 7) εἰνατέρων εὐπέπλων j, 5n ἑκυρὴ, ἑκυρὸς 

δὲ πατὴρ ὡς, ἥπιος αἰεὶ, ἀλλὰ σὺ τὸν γ᾽ ἐπέεσσι παραιφάμενος κατέρυχες σῇ τ᾽ ἂγ ανοφροσύν; »n καὶ σοῖς 

ἀγανοῖς ἐπέεσσι" τῷ σέ ϑ' ἅμα κλαίω καὶ ἐμὲ ἄμμορον ἀχνυμένη xjo* ov γάρ τίς μοι ἔτ᾽ ἄλλος ivi 

Τροίῃ εὐρείῃ ἤπιος οὐδὲ φίλος" πάντες δέ με ΒΡ ΡΟΥΣΒΟΥν; ἤγουν μισοῦσι χατά τινας" μάλιστα δὲ δειλιῶ- 

σιν ὡς ὀλεϑρίαν, χαὶ ὡς ἂν καιρίως εἴποι τις, ἐῤῥίγασι καὶ στυγοῦσιν. ὅϑεν xci ῥιγεδανή που xai 

3o στυγερὴ ἐῤῥέϑη᾽ λένη. Καὶ ὅρα τὸ τῆς ἡρωίδος φιλάληϑες, ἥτις ἀχροωμένης καὶ τῆς “Εχαβης qur 

τιον ἑαυτῇ ὡς περ καὶ τοὺς ἄλλους, οὕτω καὶ τὴν i ἑκυρὰν εἶναι δηλοῖ, δίχα γε ὡς εἰχὸς Πριάμου xal 
ἽἝχτορος. ὡς εἴ γε καὶ αὐτοὶ οἱ προέχοντες, ἀπήχϑοντο τῇ “βλένῃ, τί ἔδει τηλικοῦτον γενέσϑαι πόλεμον 

χαὶ μὴ ταχὺ ἐχδοϑῆναι αὐτὴν τῷ ἀνδρί; ὅτι δὲ ἀγαϑὸς ἢν αὐτῇ. ὃ ἑκυρὸς, RE ἐν τῇ γάμμα oc νῳδίᾳ 

δεδήλωται. ( Vers. 763.) Ὅρα δὲ τῆς αὐτῆς “Ἑλένης καὶ τὲ, ἡ μέν pot "πόσις ἐστὶν “λέ ἕαγδρος. áo 

προλαμβάνει γὰρ κολακικώτερον καὶ αὐτὸν καὶ τοὺς λοιποὺς ἐπὶ εὐνοίᾳ, ἵνα μὴ δόξῃ πρὸς τῶν “χαιῶν 

δίναι καὶ δι᾽ αὐτὸ χαίρειν τῇ πτώσει τοῦ “ἔχτορος. διὸ καὶ ἐπήνεσε ϑεοειδῆ τὸν Πάριν εἰπών. εἰ δὲ τῆς 

᾿Ανδρομάχης εἰπούσης ἄνδρα τὸν ἽἝκτορα ἐν τῷ, ἄνερ, ἀπ᾽ αἰῶνος ὥλεο, ᾿ Ελένη οὐκ ἄνδρα τὸν Πάριν 

ἔφη ἀλλὰ πόσιν, ζητητέον. εἴ τις ἐστὶ διαφορὰ πύσιος χαὶ ἀνδρὸς, zac Σοφοκλῆς ἐν Τροχινίαις ἐμ- 

φαίνει, ὕπου 3) 4Ζηιάνειρα δέδοινε, μη πῆτε ὃ αὐτὴν ἔχων ᾿Ιρακλὴρ γῇ edv αἰχμαλώτῳ ᾿Ιόλὴ et ἀνὴρ, 

40 «αὐτῇ δὲ πόσις. ( Vers. 764.) Τὸ δὲ, ὡς niv ὥφελλον ὀλέσϑαι, ἀχριβέστερον τοῦ, ὥφελλ᾽ ἀπολέσϑαι. 

οὗ γὰρ ἂν ἐπαινετικῶς cou τὸν ἄνδρα εἰποῦσα, εἶτα εὐϑὺς μεταβαλλομένη ἐπαρῷτο ὡς οἷον ix- 

λαϑομένη" εἰ μὴ ἄρα κατὰ ψυχῆς βαρύτητα τοῦτο ποιεῖ, ὃ δὴ πολλαχοῦ γίνεται. — ( Vers. 765. ) Fa- 

1517xocroóv δὲ τετραουλλάβως γνοητέον ἔτος ἀπὸ τῆς ἁρπαγῆς, ὡς δεκαετίας μὲν παρελϑούσης τῇ στρατο- 

λογίᾳ διὰ τὸ ἐν ᾿ Ελλάδι ὄντας τοὺς eno ἀϑροίζεσϑαί τε, καὶ μανϑάνειν ὅσον πλοῦτον οἱ Τρῶες 

χαὶ ἰσχὺν περιεβέβληντο, ἄλλων δὲ δέκα ἐτῶν συντετελεσμένων τῇ τῆς Τροίας πολιορκίᾳ. τῇ μέντοι 

εἰκοσαετεῖ ἐπανόδῳ τοῦ Ὀδυσσέως οὐ προσλογιστέον τὰ ῥηθέντα τῆς στρατολογίας δέχα ἔτη, ἐν n 
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5o Ἀφασὶ, τοὺς ᾿Δχαιοὺς χειμάξζειν μὲν ἐν ταῖς ἰδίαις, ϑέρους δὲ ἐν Αὐλίδι διάγειν, ἀλλὰ τὰ δέκα τοῦ πο: 
λέμου καὶ τὰ ἶσα τῆς πλάνης. παρασημείωσις δὲ Ὁμηρικὴ τὸ ῥηθὲν, ὡς ἂν εἰδείη ὃ τῆς ᾿Ιλιάδος 
ἀκροατὴς, περὶ τίνων ἡ τοῦ βιβλίου πραγματεία τῷ ποιητῇ. (Vers. 760.) Τὸ δὲ, ἐξ οὗ κεῖϑεν ἔβην, 
ἑρμηνεύει εἰπών" καὶ ἐμῆς ἀπελήλυϑα πάτρης. ( Vers. 707.) ᾿Ἡσύφηλον δὲ τὸ ἀπαίδευτον καὶ βλα- 
πτικὸν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐ ἐγράφη, παρὰ τὸ σαι τὸ βλάψαι χαὶ τὸ  φηλῆσαι ἀσόφηλον καὶ «Αἰολικῶς 

ἀσίφηλον, ὡς ὄνομα ὄνυμα, καὶ τὰ ὅμοια. ἐπεὶ δὲ ἡ φράσις τοῦ, οὐ κακὸν ἔπος οὐδ᾽ ἀσύφηλον, δια- 

φέρειν ἀλλήλων ἐμφαίνει τὸ κακὸν χαὶ τὸ ἀσύφηλον, ζητητέον εἴ τι διαφέρουσι.  Ilegi δὲ δαέρων χαὲ 

τῆς χατατριβῆς τούτων τῶν συ)γενικῶν λέξεων προγέγραπται. (V ers. 771-) Ἂν δὲ τῷ, ἀλλὰ ot 
ἐπέεσσι παραιφάμενος, τὸ μὲν ἀλλὰ περιττεύεν .Αττικῶς, τὸ δὲ ἐπέεσσι καιρίως πρόσχειται. παραί- 

φασις γὰρ δίχα ἐπῶν οὐ γίνεται. τί δέ ἐστιν ἡ παραίφασις, εἴρηται καὶ ὅπου μνεία παρφάσεως γέγονε 10 
τῆς κατὰ τὸν κεστὸν, ἥτις ἣν παραλογισμὸςγ οὐ μὴν κατὰ τὴν φιλικὴν παραίφασιν, ἢ καὶ παρα- 
μυϑία λέγοιτ᾽ ἂν χατὰ τὸ, καὶ ἄλλοις ἐγὼ παραμυϑησαίμην, ὡς ἐν τῇ v ῥαψῳδίᾳ κεῖται. δεξιῶς δὲ 

607; EAév] πρὸς τὸ, εἴ τίς μὲ ἐνίπτοι, ἀντέϑηκε τὸ, "ἀλλὰ σὺ ἐπέεσσι παραιφάμενος χατέρυχες, οἱονεὶ 
φαμένη ὡς, ἐὰν καί τις ἐλύπει μὲ λόγοις, σὺ αὖϑις παρεμυϑοῦ, κατεπᾷδων λόγοις καὶ κωλύων τὸν 
ἐνίπτοντα, ὃν καὶ ἐνίσσοντά ἐστι λέγειν ἐκ τοῦ ἐνίσσω τὸ κακολ ογῶ , οὗ χρῆσις πρὸ βοαχέων ἔκειτο. 
δοχεῖ δὲ καὶ ὁ ἝἝχτωρ, χαϑὰ καὶ οἱ δημογέροντες οἱ ἐν τῇ γάμμα. ἐπὶ τῷ τῆς Ls χάλλει ἐξεπλήτ- 

τοντο, Hec χαὶ αὐτὸς, χαί που συλλαλεῖ ἐκείνοις τὸ, οὐ νέμεσις καὶ ἑξῆς, καὶ πρὸς τὸ καλ- 

λος τῆς ᾿ Ελένης ἐχκεχωφῆσφαι, ὅ περ Εὐριπίδης γλυκχέως 6 ἅμα χαὶ τολμηρῶς Xu ὡς εἰπεῖν ἐπιφωνημα- 

1379115 ἐ ἐπὶ ξιφῶν ἔγραψεν. εἰ δὲ τὸ κάλλος τοῖς "παλαιοῖς τίμιον ἐκρίϑή, οὐκ ἔστιν ἀμφιβαλεῖν. ἥρωάς 

τὲ γὰρ τοὺς καλοὺς ἐφήμιξον, καὶ ἡρῷα ἔδρυον αὐτοῖς. δι᾿ αὐτὸ δὲ καὶ τὸν Ἔρωτα πολλαχοῦ ὑπερετί- 20 

μων. Θεσπίοις γοῦν ἔρωτος χάριν τὰ ᾿Ερωτίδια ἦγον ὡς οἷά τινα ᾿᾽Ολύμπια καὶ Παναϑήναια, xci 
στων δὲ πολλοὶ χαὶ βασιλέας τοὺς καλλίστους, ὡς οἱ ἀϑάνατοι καλούμενον, «ἰϑίοπες, χαϑὰ καὶ ὃ δει- 

πνοσοφιστὴς ἱστορεῖ, ὃς εἰπὼν χαὶ ὅτι ἔοικε τὸ κάλλος βασιλείας οἰκεῖον εἶναι, χαὶ λαλήσας εἰς τοῦτο, 

περαιοῖ τὸν λόγον, ὡς καὶ ἡμεῖς τῶν ἀψύχων τὰ κάλλιστα προχρίνομεν, ϑεὶς ἐν μέσῳ καὶ ὡς διὰ χαλ- 

λος καὶ Ζεὺς διὰ κεράμων χρυσὸς ἔρχεται, ταῦρος γίνεται, ἀετὸς πτεροῦται πολλάκις, ὥς περ vai 

ἐπ᾿ ἀνίνῃ. Πρίαμος δὲ εἰπὼν οὔπω καλὸν ἰδεῖν βασιλέα κατὰ τὸν ᾿Δγαμέμνονα, πρὸς ἑτέρους καλοὺς 
βασιλεῖς αὐτὸν παραβάλλει. ἐϑαυμάξετο δέ, φασι, καὶ κατὰ Σπάρτην μᾶλλον ὁ κάλλιστος καὶ ἢ καλ- 

λίστη. πολλῶν δὲ τοιούτων ὃ τόπος εὑὐφύρει. διὸ χαὶ "Ἡρχίδαμος ὁ βασιλεὺς ἐζημειώϑη πρὸς τῶν ἐφό- 
ρων, οἷα χαλῆς γυναιχὸς αἰσχρὰν πλουσίαν ἀλλαξάμενος, ἐπεὶ βασιλικοὺς ἀντὶ βασιλέων τῇ Σπάρτῃ 

10 γεννᾶν προαιΐ θεῖται. Ἢ δὲ ἀγανοφροσύνη διαφέρει ἄγ ανῶν ἐπέων, παρόσον οὔτε ὃ ἀγανόφρων ἐξ o 

ἀγάγκης ἀξὶ ἀγανὰ λαλεῖ, ἔστι γὰρ ὅτε καὶ δριμύξεται, οὔτε τὸ ἀγανὸν ἔπος ἀγανοφροσύνην δηλοῖ ἀεί, 

τί γάρ, εἴ πέρ ὑποχέχριται; ( Vers. 775. ) Τὸ δὲ ἄμμορον σύμφωνόν ἐστι τῷ, ὡς πρὶν epe ov ὀλέσϑαι. 

δύσμορος γὰρ zai 0, "m δέον ὃν env , ὅμως τῷ βίῳ περιών. xai ἐν τούτοις μὲν xai τὰ τῆς “Βλένης. 

Σημειωτέον δὲ ὡς ἐν χειραλαιώδει ἐπαναλ pet, ὅτι εἰς ἔλεον καταστρέφεν τὴν niiogs 0 ποιητὴς ὅϑεν 

λαβόντες à ἀρχὴν χαὶ οἱ δικανίξοντες ἑ ἐσχάτους ἐν λόγοις τοὺς οἴκτους ἐτίϑεσαν, κινοῦντες τὸν ἀκροατήν. 

χαὶ πρυχατάρχει, μὲν ϑρήνου ἡ Κασσάνδρα. χωχύσασα, καὶ τὸν λαὸν δὲ συγκαλεσαμένη πρὸς ϑέαν 

ὡς οἷα. καὶ κήρυξ, χαΐ τινα βραχὺν ὑπειποῦσα ἔπαινον, ὕτε χαὶ οἱ δεὶς ἐν τῇ πόλει ἐλείπετο ἐπὶ τῇ ϑέᾳ 

τοῦ νεχροῦ, χαὶ ὅτι ὃ γέρων βασιλεὺς παραδύξως σέσωστο. εἶτα ϑρηνοῦσιν ἄνδρες ἀοιδοὶ ϑφίνων ἐξαρο 
qo ἄδοντες τὰ συνήϑη, ὡς εἰχός. Ὅμηρος γὰρ, οὕτω δόξαν eir. οὐδὲν σεξρὶ τούτων ἐπισημαίνεται. 

ἐπὶ δ᾽ ἐστένάχοντο γυταῖχες. εἰτα δὴ αὐταῖς ᾿Ανδρομάχη ἄρχει γόοιο, μονωδοῦσα ὅσα γυνὴ σώφρων 40 

ἐπ᾿ uei καὶ ἀνδρείῳ ἀνδρὶ χειμένῳ. μετὰ δ᾽ αὐτὴν κλαίει ' Exofh;, οὐδέν τι λέγουσα ὡς μήτηρ πρὸς 

20 παῖδα, 0Ai*yoy δὲ εἰποῦσα zo αὐτὴ ἔπαινον τοῦ υἱοῦ, ὡς ϑεοῖς φίλου καὶ μετὰ ϑάνατον. cy ροιχότερον 

γὰρ ἡ γραῦς διάκειται, 5 καὶ ἐν τοῖς πρὸ τούτων τῷ προκολπίῳ καὶ τῷ uolo ἐπέτρεψε τὴν εἰς τὸν 

Ἕκτορα ἱχετείαν οὗ πολλά τινὰ φϑεγξαμένη. ἐπὶ δὲ πᾶσι λαλεῖ καὶ ἡ “δλένη τεχνικῶς, TOY τὲ χείμενον 

ἐπαινοῦσα εἰς πρρὕτητα, λέγουσα δέτι zal ὑπὲρ Πριάμου. καὶ ἑαυτῆς καταφερομένη. ταύτῃ δὲ ἐπιστέ- 

vu χαὶ δῆμος ἀπείρων. zo τὰ ἐντεῦϑεν τῶν μαχοῶν ϑρήνων ἀπαλλαγεὶς ὁ νεχρὸς ὀψέ ποτὲ Ü'anretat. 
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(Vers. 776.) Σημείωσαι δ᾽ ἐν τούτοις, ὅτι oU λέγει ὃ ποιητὴς, τί ἂν εἶπεν ὁ δῆμος ἢ αἱ γυναῖκες, ὥς 
περ οὐδὲ οἱ ἀοιδοὶ, ἐπὶ τῷ κειμένῳ, δυσχερὲς γὰρ τὰ τοιαῦτα μιμεῖσϑαι. τὴν δὲ ἰσχὺν αἱ ἠϑοποιίαι ἐπὲ 
τῶν καϑέχαστα μάλιστα ἔχουσι. διὸ καὶ ὃ ποιητὴς ἐν τοῖς κοινοῖς ἡϑοποιεῖ ἀρχόμε evog οὕτω" ὧδε δέ 
σις εἴπεσκε, μερικεύων TO κοινὸν διὰ τοῦ τὶς ἀορίστου ὀνόματος. οὐ λέγει δέ τι ἐν τούτοις οὐδ᾽ ὃ IIoía- 
pog, διότι ve τὴν τοῦ γέροντος ῥητορικὴν ἔφϑη ὃ ποιητὴς ἐπιδείξασϑαι ἀλλαχοῦ, ὡς καὶ προεδηλώϑη, 
ον xci ᾿ἀχιλλεὺς ἐθαύμαζε μῦϑον ἀκούων, καὶ ὅτι τὸ πᾶν τῆς ταφῆς ἀνύων ϑρήτνοις οὐκ ἐνευκαιρεῖ, 

1518" ( V ers. 778. ) Ὅτι πλατύνας ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν ὃ ὃ ποιητὴς τὼ τῆς πυρᾶς τοῦ Πατρόκλου ἐπιτρέχει 30 
ἐνταῦϑα τῇ τοῦ Ἕκτορος ταφῇ, τεχνικῶς χαὶ συνήϑως τοῦτο ποιῶν, ἵνα μὴ περιττολογῇ, χαϑὰ 

καὶ προσεσημείωται, καὶ μυϑολογεύῃ τὰ ἀριζήλως εἰρημένα, ὡς που αὐτὸς φησί. xci λέξεσε μὲν καὶ 

10 στίχοις τισὶ χρᾶται τῶν ἐν τῷ ἐπιταφίῳ, οὐδὲν δὲ ἐνδιασχεύως λαλεῖ, ἀλλὰ φράζει γοργῶς, ὡς ἐχέλευ- 
σὲν ἄξειν Τρῶας ξύλα ἄστυδε, μὴ δὲ ϑυμῷ δειδιότας πυκινὸν λόχον, ὡς Apes qot niu Ἄπων μ᾽ áo 

ὧδε, ἤγουν οὕτως, ἐπέτελλεν, ὑποσχόμενος μὴ πρὶν πημανέειν, πρὶν δωδεχάτῃ μόλῃ ἠώς. καὶ αὐτὸς μὲν 

ὡς ἔφατο. οἱ δ᾽ ὑπ᾿ ἀμάξῃσι βόας ἡμιόνους τε ζεύγνυσαν" αἶψα δ᾽ ἔπειτα πρὸ ἄστεος ἤ)ἐρέϑοντο" ἐν- 
ψῆμαρ μὲν τοί γε ἀγίνεον ἄσπετον ὕλην, ὡς τηλόϑι τῆς ὕλης οὔσης, καϑὰ ἐδηλώϑη" ἀλλ᾽ ὅτε δὴ δεχάτη 
ἐφάνη φαεσίμβροτος ἠὼς, καὶ τότ᾽ ἂρ ἐξέφερον ϑρασὺν "Laroon δαχρυχέοντες. ἐν δὲ πυρῇ ὑπάτῃ 
γεχρὸν ϑέσαν, ὥς mov καὶ ὃ τοῦ Πατρόκλου ἐτέϑη νεχρὸς, ἐν δ᾽ ἔβαλον πῦρ. πρωὶ δὲ ἀμφὶ πυρὴν 
χλυτοῦ “Ἕκτορος ἔλγρετο λαός. οἱ πρῶτον μὲν κατὰ πυρχαϊὴν σβέσαν αἴϑοπι οἴνῳ πᾶσαν, ὡς καὶ ἐν τῷ 50 
ἐπιταφίῳ, ὁπόσσον ἐπέσχε πυρὸς μένος" αὐτὰρ ἔπειτα ὀστέα λευκὰ λέγοντο χασίγνητοι ἕτοροι T6, μυ- 
θόμενοι, ϑαλερὸν δὲ χατείβετο δάχρυ παρειῶν. καὶ τά γε χρυσέην ἐς λάρνακα θῆκαν ἑλόντες, πορφυ- 

20 ρέοις πέπλοισι καλύψαντες padanoisui* αἶψα δ᾽ ἂρ ἐς χοίλην κάπετον ϑέσαν. αὐτὰρ ὕπερϑε πυχνοῖς- 
σιν λάεσσι κατεστύρεσαν μεγάλ οἱσι" ipe δὲ σῆμ᾽ ἔχεαν" περὶ δὲ σκοποὶ elato ἤγουν ἐχάϑηντο, πάντη) 
χαὶ ἑξῆς. Καὶ ὅρα ὅτι ὁ Πρίαμος, "εἰ καὶ μή πω ἣν δωδεκάτη, ὥστε καὶ πολεμίξ εἰν, εἴ πὲρ ἀνάγκη, 60 
ὕμως 70010; EVTLXOG , ἀσφαλείας χάριν στρατηγικῆς». ὃ ἐχάϑισε σχοποὺς οὐχ ̓ἁπλῶς, ἀλλὰ πάντῃ, μὴ 

πρίν, φησιν, ἐφορμηϑεῖεν ἐνανήμιδες ᾿ἡχαιοί' 0 'δὴ ἐλλιπῶς ἐλέχϑη χαὶ συντόμως καϑ' ὁμοιότητα 

τῶν πραττομένων. δηλοῖ γὰρ τὸ μὴ πρὶν ταφῆναι τὸν νεχρὸν καὶ σῆμα χωϑῆναι ἐφορμηϑῶσιν οἱ 10-1379 

λέμιοι. ( Vers. 788. ) ̓ Ιστέον δὲ ὅτι ve v0, αἶψα δ᾽ ἔπειτα, δὶς ἐν τοῖς ῥηθεῖσι κεῖται, καὶ ὅτι ἐχ TOU, 
πρὸ ἄστεος, τὸ προάστειον παρὰ τοῖς ὕστερον σύγκειται» καὶ ὅτι ( Vers, 784.) ἐν τῷ ἀγινέμεν VÀ η», 
ὃ ἐστιν ἄγειν, φέρειν, μετακομίξειν, δηλοῦται ὡς καὶ τὸ ὕλην ἀξέμεν τὸ ἄγαγε εῖν μᾶλλον δηλοῖ, οὐ μὴν 

τὸ κλάσαι. πάντως γὰρ ἀγινεῖν μόνον τὸ ἄγειν, οὐ μὴν xol τὸ κλᾶν. τὴν δὲ ὕλην ξύλα πρὸ Bgez tuv 

$o ὃ γέρων ἔφη. Τὸ δὲ, ἄσπετος ὕλη, μεγεϑύνει τὴν ξυληγίαν, ἵνα μὴ τῇ περὶ αὐτῆς βραχυλογίῳ συγκα 
τασμε εἰχρύγοιτο. (Vers. 785. ) Τὸ δὲ, ἐφάνη φαεσίμβροτος ἠὼς, χυριολεξίαν τε ἔχει τοῦ ἐφάνη, zai 

τρόπον δὲ ἐτυμολογιχὸν, & ἀπὸ τοῦ quie γὰρ τὸ φαίνειν γίνεται. ἅμα δὲ καὶ συγγενεῖς αὗται τρεῖς ὁμοῦ 

συνῆλθον λέξεις ἐν παραϑέσει. ἠώς τε γὰρ ἀπὸ TOU αὔειν, ὃ ἐστι λάμπειν" χαὶ τὸ oue δὲ xai τὸ 

φαξϑειν, ἐξ οὗ ἡ φαεσίμβροτος, τῷ λάμπειν ᾧκείωνται. καὶ ἄλλως δὲ, τὸ, ἐφάνη φαεσίμι βροτος ἠὼς, 

1510πάνυ σαφῶς φράζει τὴν πρωίαν πέρ κατωτέρω τὸ, ἠθιϑένειρ φάνη ῥοδοδάκτυλος Hoe; ἢ πολλαχοῦ 

τῆς Ὁμηρικῆς ποιήσεως χεῖται. ( Vers. 756. ) Τὸ δὲ ἐξ ἔφερον, εἰς ταφὴν δηλαδὴ, τὴν "παρὰ τοῖς uc? 

Ὅμηρον παράγει ἐχφορὰν, ἢ δηλοῖ ταφήν. ἐξ αὐτοῦ δὲ καὶ τὸ ἐχφορεῖν, γόμον δηλαδὴ νηὸς. πρὸς 

0 ἔχει δμοιότητω χαὶ τὸ διαφρορεῖν, ὡς δῆλον. ἐκ τοῦ διαϊρορήσωσενγ ὃ κεῖται παρὰ τῷ x px ?. ϑραοὺν 

δὲ᾽ "Exropo λέγε: τὸν ποιὲ δηλαδὴ τοιοῦτον, ὥς που καὶ Πρίαμον εὐμελῇ) y τὸν ἢ)» ὅτε αἰχμητὴ Vs. REPE 
4o πέμπει γὰρ σεμνῶς ὃ ποιητὴς τὰ καλὰ ἐπίϑετα τοῖς ἥρωσι χαὶ ὅτε μὴ ἔχουσι χατ᾽ αὐτὰ ἐνε δργέι"7γ Χχαι 

πως ΚΡ λιοῖ; ἐχείνοις οὕτως αὐτά. ( Vers. 793. )e: Ὅρα δὲ xai ὅτι χρᾶται κἀνταὶ va τὴ λέξει τῆς ; λάρ- 

γάχος, xci ὅτι ἐφιλοτιμοῦντο οἱ παλαιοὶ τὴν ἐν “λαμπροῖς σχεύεσι ταφήν. χρυσῆ γοῦν xai ἐνταῦϑα 

λάρναξ, πρὸ δὲ ταύτης ὁμοία φιάλη. χειμήλια ταῦτα τοῖς ἐϑέλουσι τυμβωρυχεῖν. «“ἴδεται δὲ καὶ Kv- 

gov τάφος πολύολβος, καχὰ δὲ παϑὼν ὑπὸ τῶν τὰ “τοιαῦτα λιχνευομένων, ἐτέϑη καὶ ᾿“λέξανδρος 

ὃ αχεδὼν ἐν χρυσῇ πυέλῳ. ὕστερον δὲ αὐτῆς ἔχβλητος πεσὼν ὑελίνην ἔλαχε. ( Vers. 795. ) Σημείωσαιν 

δὲ καὶ ὅτι ἄχρι μὲν τοῦ καταστρωμοῦ τῶν λίϑων τάφος ἦν, τὸ δὲ ἐπάνω χῶμα σῆμα ἦν, 0 ἐστι σημεῖον» 
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xci i δήλωσις TOU τετάφϑαι τινὰ ἐχεῖ. ἐξωγκοῦντο p χώμασιν οἱ τάφοι, τυχὸν μὲν διὰ κενὴν ἰδόξαν᾽, ὡς 

20 ἂν εἶεν ἀπόβλεπτοι. , xci τῷ περὶ αὐτοὺς xci συμφύτῳ χροὶ χρυβέντες τῷ ἀλλοῦ τρίῳ καὶ ἐπιϑέτῳ φαί- 

VOLVEO , ἴσως δὲ zal, ἵνα μὴ τοῖς ἀγορύττειν βουλομένοις ὦσι ῥῴᾷονες. ὡς δὲ πάνυ ἐσπουδάζετο xoi 

ἢ πυρὰ χαὶ ἡ λαμπρὰ ταφὴ τῶν VEXQUAM y QU ἕνεκεν. εἴρηται τὸ, ϑάπτε μ᾽ ὃ τι τάχιστα πύλας ̓ Ζἴδαο 

περήσω, δηλοῦσι μὲν χαὶ τὰ παλαιὰ τῶν πολυανδρίων χώματα. δηλοῖ δὲ καὶ ὃ γράψας ὡς πολλὴ xoci 

τῶν τοιούτων ἐπιμέλεια ἦν ποτέ" καὶ αἱ τῶν νεχρῶν nu ϑυμὸν ἀνδρικὸν ἀνῆπτον. xci ην χαὶ 

τοῦτο ταῖς πόλεσιν ὠφέϊ. eux. &x τῶν κειμένων. ἡ δὲ ἱστορία ἐπαινεῖ τὸν Πεισίστρατον, ἐπειδὴ περιήγετο 
ἀεὶ γεανίσχους δύο ἢ τρεῖς ἔχοντας πέρμηνα; ἐξ ὧν διδοὺς εἰσέφερέ τι καὶ εἰς ταφήν. δηλοῖ δὲ τὸ τῆς 

ὁσίας. ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν regis j τίμιον χαὶ ὃ μιάστωρ Πέρσης , ὃν ϑαπτόμενον ἀνέπτυεν ἡ γῆ ποινῆς 

λόγῳ. ἵνα μὴ ὃ τὴν μητέρα χράνας χαϑαροῦ νεχροῦ τιμὴν λάχοι. καὶ ὅσοι δὲ διηγοῦνται ἃ ἄταφοι πα- 

ραῤῥίπτεσϑαι. διαφαίνουσι “ταφῆς τιμιότητα, ἧς αὐτοὶ στέρονται. μνηστέον δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ Καλλι- 

ξείνου τοῦ ᾿Αττικοῦ, ὃς ἐτιμήσατο ϑανάτῳ στρατηγοὺς ἀϑλίους ἐκείνους, οἱ —— ἐπιχειμένου σφοΞ: 

δροῦ, ἐχωλύϑησαν. δσιώσασϑαι ταφαῖς τοὺς ἐν ναυμαχίῳ bets Κάπετος δὲ xai νῦν ὁ ἐσχαμμένος 

So λάκκος. κεῖται δὲ ἣ λέξις καὶ παρὰ Σοφοχλεῖ. ἔστι δὲ ἡ τάφρος συνηθέστερον ὄνομα τῆς χαπέτου, 
ἥτις παρὰ τὸ σχάπτειν γίνεται ἐλλείψει τοῦ c. (Vers. 797.) Τὸ δὲ, πέπλοισι μαλακοῖσι, χαὶ τὸ 

πυχγνοῖσι λάεσσι μεγάλοισι, τὰ κατὰ κάλλος πάρισα, καλόν τινα οἷον κόσμον ὃ ποιητὴς τῇ ταφῇ τοῦ 

“Ἕκτορος ἀνατέϑειχεν, ἵνα μὴ διόλου σκυϑρωπὸν αὐτῷ ἄλλως εἴη τὸ δρᾶμα. ( Vers. 799- -) Ὅρα δὲ 
χαὶ ὅτι, ὥς περ ἀλλαχοῦ, οὕτω χανταῦϑα ἐπὶ χήματος τὸ χέειν TiO noi καιριώτατα, ἐξ οὗ καὶ b χοῦς 

καὶ τὸ χῶμα. φησὶ γάρ" ῥίμφα δὲ σῶμα ἔχεαν, καὶ; χεύαντες δὲ τὸ σῆμα πάλιν κίον, ἤγουν ἐπαλιννό- 
στησαν. ( Vers. 800.) To ài ῥίμφα, αἰψα εἰπὲν ἀνωτέρω; ϑελη σας τὴν τοῦ ἔργου σπουδὴν διὰ τῶν 

ἐπιῤῥημάτων τούτων ἐνδείξασϑαι. ταῦτα δὲ ποιητικώτερα μὲν τοῦ τάχα, ἰσοδύναμα δέ. (Vers. 802.) 
' Eni δὲ πᾶσιν ὃ ποιητὴς ἐν βραχεῖ γράψας, ὅτι εἰ συναγειρόμενοι δαίνυντο ἐρικυδέα δαῖτα καὶ οἱ ἀμφὶ 
Πρίαμον, τουτέστιν ἐποιήσαντο συνήϑως τὸν ἐπὶ τῷ νεχρῷ τάφον, ὃς δαῖτα ἐδήλου, εἶτα σχήματι 
συμπληρωτιχῷ κατακλείεε τὴν ποίησιν, εἰπών" ὡς οἵ γ᾽ ἀμφίεπον τάφον “Εχτορος ἱπποδάμοιο, cu- 
φιέπειν κἀνταῦϑα εἰπὼν τὸ ἐνεργεῖν, 1) λόγοις παρὰ τὸ ἔπω τὸ λέγω, 3) σωματικαῖς κινήσεσι παρὰ τὸ 
ἕπω τὸ ἀκολουϑῶ. Ὅρα δὲ τὸ συναγειρόμενοι δαίνυντο δαῖτα ὅτι τε ᾿Αττικῶς πέρρασται κατὰ μὰ, ὯΙ 

λολὴν "βουλεύουσι καὶ τὰ ὅμοια. καὶ ὅτι μὴ συμποσίου προχειμένου, καϑὰ οὐδὲ ἐν τῷ δόρπῳ τῷ ἐπὶ 
τοῦ Πατρόκλου, οὔτε εἰς δεκάδας ἀριϑμοῦνται οἱ δαινύμενοι, ὥς που ὃ βασιλεὺς ᾿Δγαμέμνων διώρισεν, 
οὔτε μὴν εἰς μετριώτερον ἀριϑμὸν, ὡς ἔπαιξε συμποσιακῶς ᾿Ἡρχέστρατος 0 Συρακούσιος, γράψας τὸ; 
ἐν μιᾷ πάντας δειπνεῖν ἀβρόδαιτι τραπέζῃ. ἔστωσαν δέ, φησι, ἢ τρεῖς ἢ τέσσαρες οἱ ξύμπαντες, ἢ τῶν 

πέντε γε μὴ πλείους. ἤδη γὰρ ἂν εἴη μισϑοφόρων ἁρπαξιβίων ei στρατιωτῶν, ἀλλ οὐδὲ εἰς τόπους 

ῥητοὺς, ὥς mio καὶ ἄνδρας, μετροῦνται κατὰ τὸν ἱστορήσαντα ὡς ἡ τῶν χαρνήων παρὰ “άχωσιν ἑορτὴ 

μίμημα ἣν στρατιωτικῆς ἀγωγῆς. τόποι μὲν γάρ, φησιν, ἐννέα τῷ ἀριϑμῷ, σκιάδες μὲν καλούμενοι, 

σχηναῖς δέ τι ἔχοντες magus) ἡσιον" ἐννέα δὲ καϑ' ἕκαστον ἄνδρες ἐδείπνουν. φιλία ἴσως καὶ ἐχεῖ 

ἀριϑμοῦ Ὁμήρου φίλου τοῦ ἐννέα. διὸ καὶ ἐπάγει ὃ τοῦϑ' ἱστορήσας τὸ, γίνεται δὲ ἡ ἕορτη; ἐφ᾽ ἡμέρας 

50 ἐννέα. καί πως ἔοιχε πρὸς ταῦξτα τὸ, ἐννέα δ᾽ ἕδραι ἦσαν. προΐσχοντο δὲ ἀφ᾽ ἑκάστης ἐννέα ταύρους, 

0 πὲρ ἡ Ὀδύσσεια ἐστορεῖ. καὶ οὕτω μὲν καὶ ταῦτα. εἰ δὲ καὶ ὃ ἀγερμὸς τῶν δαινυμένων οἷός, T: ze 

ὅσος ἣν σιωπᾶται, καὶ ἡ τῆς δαιτὸς ποιότης, δοτέον x«i αὐτὸ τῇ προσημανϑείσῃ ἐπιτορῖ» δι᾿ ἣν "καὶ 

θ0 ἀέϑλων ἀγέραστος ὃ "Exreo «εἴται, οἰχτρὸς μὲν ἄλλως *rm ys hes Ὁμήρῳ δὲ οὐ τοιοῦτος, ὅτι 

μηδὲ ᾿ΑἸχιλλεῖ τῷ φίλῳ. 
"ἢ 

Τέλος τῆς ᾿Ιλιάδος. 
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